
 

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, në bazë të Rregullores Nr. 

19/2020 për Procedurat e Punësimit, Strukturën Organizative, Kategorizimin dhe Përshkrimin 

e vendeve të  punës në KMDK SH.A si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ(MPMS) 

Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në 

sektorin publik, në bazë të vendimit të KE-së Nr.04/2022 të dt.21.01.2022 Shpall: 

 

KONKURS TË JASHTËM PUBLIK 

për plotësimin e vendeve  të punës: 

Referenca: ZP/KJ-1-2022 

 

1.Pozita: Ngasës i Makinerisë së Rëndë/Manipulator  (1 pozitë ) 

 

   Vendi i punës : Stacioni i Transferit Gërlicë, Ferizaj  

 

 

      Detyrat dhe përgjegjësitë: 

-Të respektojë Udhëzimet e dhëna nga përgjegjësi i Deponisë dhe inxhinieri i makinerisë  

  lidhur me përdorimin e makinerisë; 

-Ti respektojë rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara për makinerinë e rëndë; 

-Ti respektojë rregullat e caktuara të komunikacionit; 

-Të jetë fleksibil në punë, të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe në kolektiv; 

-Para çdo vozitje të bëjë kontrollimin e gjendjes së makinerisë; 

-Të njoftojë për çdo defekt të makinerisë tek përgjegjësi i Deponisë; 

-Pas çdo përdorimi të bëjë kontrollin, pastrimin dhe ta kthejë makinerinë në vendin e caktuar; 

-Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së PD dhe STF; 

-Për punën e vet jep përgjegjësi, përgjegjësit të Deponisë. 

 

 

           Kualifikimet: 

-Diploma e shkollës fillore. 

-Minimum 1 vjet  përvojë pune. 

 

-Aftësitë kryesore 
      -Të posedojë patentë Shoferë të kategorisë përkatëse 



 

 

 

   2. Pozita: Zyrtar për Informim / Zëdhënës -Kontratë më kohë të caktuar (1 pozitë ) 

                   (Deri në kthimin e zyrtares nga pushimi i lehonisë)  

 

 

           Vendi i punës Staf i KMDK –së 

 

          Detyrat dhe përgjegjësitë: 

-Ofron këshilla profesionale për informim të publikut, për udhëheqësin e KMDK-së; 

-Menaxhon komunikimin e përditshëm me publikun; 

-Obligohet të ruan të dhënat konfidenciale të përcaktuara me legjislacionin në fuqi; 

-Koordinon aktivitetet e KMDK-së rreth  informimit të brendshëm dhe në relacion me media; 

-Menaxhon dhe organizon kontaktet me media, përgatit materialet për konferenca dhe vizita 

të ndryshme; 

-Përgatit dhe lëshon deklarata, kumtesa për shtyp, raporte dhe publikime tjera për opinionin 

publik në koordinim me udhëheqësin e KMDK-së; 

-Mbanë evidencë dhe përcjellë shtypin dhe mediat që kanë të bëjnë me KMDK-në dhe fushën 

e mbeturinave; 

-Pranon kërkesat për çasje në dokumentet publike, përgjegjëse për kryerjen e shqyrtimit 

fillestar të këtyre kërkesave dhe për ruajtjen dhe mbajtjen e evidencave të këtyre kërkesave 

dhe raportimin rreth këtyre kërkesave. 

-Ruan dhe mirëmban arkivin e shtypit, informatat publike, artikujt e publikuar në shtyp që 

kanë të bëjnë me KMDK-në; 

-Trajton kërkesat e publikut dhe kërkesat zyrtare për informatat që kanë të bëjnë me KMDK-

në; 

-Shërben si zëdhënës i KMDK-së; 

-Azhurnon të dhënat në web - faqen e KMDK-së; 

-Kryen punë tjera profesionale të dhëna nga KE i KMDK-së; 

-Kryen detyra të tjera shtesë sipas ligjeve në fuqi që ndërlidhen me pozitën e caktuar.  

-Për punën e vet i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv. 

Kualifikimet: 

-Diplomë Universitare në Gazetari, Kumunikim masiv ose fusha të ngjashme: 

-Dy vjet përvojë pune në lëmin përkatës.  

 

Aftësitë kryesore:  

- Duhet të posedojë aftësi analitike dhe aftësi të zhvilluara komunikimi në mënyrë verbale 

dhe me shkrim. 

- Të ketë aftësi për të identifikuar prioritete, të ketë aftësi për të bashkëvepruar me maturi 

dhe ndjeshmëri me kolegët dhe palët. 

- Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë efikase dhe në presion kohor, të ketë aftësi për të 

trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur, aftësi të zhvilluara për hartimin e 

dokumenteve. 

- Të ketë aftësi të shkëlqyeshme në përdorim të kompjuterit, Microsoft Word, PowerPoint, 

dhe Internet, si dhe 

- Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze në të folur dhe shkruar. 

 

  



 

- Dokumentacioni i nevojshëm:  

- CV 

- Diploma. 

- Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet. 

- Dëshmi mbi përvojën në punë, si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe aftësive. 

 

 

Informata të përgjithshme për kandidatë: 

Lartësia e pagës për pozitën e lartë cekur, përcaktohet në harmoni me politikat e Kompanisë 

dhe Rregulloren e Brendshme. 

Procedura e konkurimit: 

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

personale (CV) si dhe dokumentacionin përkatës për përgatitjet shkollore dhe për përvojën e 

kërkuar të punës. 

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

Vlerësimi formal dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim, ndërsa 

KMDK SH.A mban të drejtën e formimit të listës së shkurtuar me aplikantët që i plotësojnë 

kushtet e Konkursit.  

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

Administratës së KMDK-së me adresë: Rruga: Bekim Fehmiu nr. 137, 10000 Prishtinë, 

Kosovë (Afër Shkollës Shtjefën Gjeçovi), Lakrishtë. Tel: 038/ 600 – 552. 

Afati për aplikim është 15 ditë nga dita e shpalljes së Konkursit e Jashtëm-Publik në Web-

faqe të KMDK-së, duke filluar nga data : 25.01.2022 deri me datën 08.02.2022 ora 08:00-

16:00.                                     

Email: info@kmdk-ks.org 

   

 


