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 Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë SH.A 

Në bazë të Ligji nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, KMDK SH. A. është Kompania e 

vetme e Legalizuar dhe e Licencuar për Menaxhimin e Deponive Sanitare të Mbeturinave në 

Republikën e Kosovës dhe është e regjistruar si shoqëri aksionare, ne bazë te politikave te 

brendshme dhe Planit te Biznesit 2016-2018 si dhe në bazë të nenit 1 të ndryshim plotësimit 

të Udhëzimit Administrativ nr.05/2014 si dhe në bazë Udhëzimit Administrativ nr.14/2011 

për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik 

Shpall: 
 

                                                    KONKURS TË BRENDSHËM  

                                            për plotësimin e këtij vendi të punës:  

 

1.      1.Pozita: Përgjegjësi për Siguri dhe Shëndet ( 1 pozitë ) 

 

                 Vendi i punës : Stafi KMDK-së 

 

      Detyrat dhe përgjegjësitë 

- Përgjegjësi, për siguri dhe shëndet është i caktuar për të kryer detyra që lidhen me 

sigurinë dhe  shëndetin në punë. 

- Detyrë primare e përgjegjësit për siguri në punë është që të zhvillojë, mirëmbajë dhe të 

sigurohet që standardet e sigurisë në punë janë në pajtueshmëri me kërkesat ligjore dhe 

praktikat më të mira. 

- Të zhvillojë strategjinë, politikat dhe procedurat e sigurisë në punë sipas kërkesave të 

ligjeve në fuqi dhe praktikave më të mira ndërkombëtare. 

- Të mirëmbajë këto standarde dhe të bëjë përditësimin e tyre sipas ndryshimeve të 

legjislacionit të praktikave të sigurisë në punë. 

- Të sigurohet që stafi i ka kuptuar drejtë dhe të punësuarit janë në dijeni të këtyre 

kërkesave dhe standardeve të sigurisë në punë. 

- Të sigurohet se kërkesat e sigurisë në punë po zbatohen. 

- Të vlerësojë dhe të masë rrezikun. 

- Të inspektojë punishtet. 

- Të hulumtojë dhe të ndërtojë statistika të incidenteve, aksidenteve dhe rasteve të 

sëmundjeve 

- Të identifikojë fatkeqësitë e mundshme. 

- Të identifikojë mënyrat e reduktimit apo eliminimit të rrezikut në punë. 

- Të shkruajë raporte dhe letra informuese. 

- Të bëjë prezantime/trajnime tek të punësuarit. 

- Të jetë në kontakt me rregullatorët shtetëror për çështje të sigurisë dhe shëndetit në punë. 

- Tëdraftojë dokumentet të brendshme, rregullore, doracakë e broshura për nevojat e fushë-

veprimtarisë se kompanisë. 
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- Të publikojë udhëzues për të punësuarit e KMDK SH.A. se si duhet vepruar në raste të 

shfaqjes së rreziqeve, përfshirë, zjarret, tërmetet, vërshimet dhe fatkeqësitë e tjera 

natyrore apo të atyre të shkaktuara. 

 

 

Kualifikimi: 

- Diplomë Universitare përkatëse,  

- Të ketë minimalisht tre (3) vite përvojë pune. 

- Njohja e gjuhës angleze është e preferueshme. 

- Të njoh punën me kompjuter, sidomos punën me Office. 

      Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme: 

- Të ketë personalitet të qetë dhe komunikativ. 

- Të ketë aftësi të mira analitike të zgjidhjes së problemeve dhe aftësi të mira organizative. 

- Të posedojë aftësi të mira të leximit dhe interpretimit të ligjeve, rregulloreve dhe 

standardeve që kanë të bëjnë me të punësuarit, sigurinë dhe shëndetin në punë. 

Çdo dokumentacion tjetër i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara është i 

preferuar. 

Informata të përgjithshme për kandidatë:  

Përcaktimi i pagës për pozitën e shpallur bëhet në përputhje me aktet e brendshme të 

Kompanisë. 

Procedura e konkurrimit: 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin aplikacionin përkatës, të shoqëruar nga një biografi 

personale (CV), nga një letër motivuese, si dhe dokumentacionin përkatës për përgatitjet 

shkollore dhe për përvojën e kërkuar të punës. 

Forma e aplikacionit mund gjendet në Web-faqe të KMDK-së. 

Aplikacioni, me të gjitha dokumentet, mund të  dorëzohet në kopje fizike në zyrën e 

Administratës të KMDK-së. 

Afati për aplikim është 7 ditë nga dita e publikimit të Konkursit të mbrendshëm duke filluar 

nga data : 16 Tetor 2018  deri me datë  22 Tetor  2018  nga ora 08:00-16:00.  

 

Email: info@kmdk-ks.org 
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