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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, në bazë 

Rregullorës Nr. 01/2017 për Procedurat  e Punësimit, Strukturën Organizative, Kategorizimin dhe Përshkrimin e 

vendeve të  punës në KMDK SH.A si dhe në bazë Udhëzimit Administrativ(MPMS) Nr.07/2017 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.Pozita: Menaxher i Deponisë DS-Prishtinë ( 1 pozitë ) 

 

    Vendi i punës : Stafi KMDK-së 

 

      Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Merr pjesë në hartimin e planeve operacionale për menaxhimin dhe administrimin e deponive. 

- Kordinon punët në deponi, mbikëqyrë dhe monitoron procesin e deponimit të mbeturinave sipas planeve 

dhe kërkesave ligjore. 

- Zbaton planet dhe udhëzimet e dhëna nga DO. 

- Është përgjegjës për organizimin e punëve nëpër deponi, duke përfshirë edhe menaxhimin e punëtorëve në 
deponi. 

- Evidenton të gjitha hyrje daljet në deponi. 

- Përgatitë  raportet  mujore dhe sipas kërkesës së DO, njofton për gjendjen e deponisë. 

- Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së DO. 

- Për punën e vet i jep përgjegjësi Drejtorit të Operativës. 

   Kualifikimi: 

- Diplomë Universitare. 

- Ai /Ajo duhet të jetë në gjendje të punojë nën presion. 

- Shkathtësitë themelore kompjuterike janë të nevojshme ( Windows, Microsoft Office). 

- Përvojë pune së paku 2 (dy) vite në fushën e menaxhimit të mbeturinave. 

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 15 ditë nga dita e publikimit të Konkursit të mbrendshëm duke filluar nga data : 

12.11.2019 deri me datën 26.11.2019 ora 08:00-16:00.  

Email: info@kmdk-ks.org 
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