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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, në bazë të Rregullores Nr. 

01/2017 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 Shpall: 

 

                                                    KONKURS TË BRENDSHËM  

                                            për plotësimin e këtij vendi të punës:  

 

1. 1.Pozita: Drejtori  i Administratës ( 1 pozitë ) 

 

    Vendi i punës : Stafi KMDK-së 

 

      Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Organizon intervista dhe mbledh informata për konkurruesit e punës. 

- Jep këshilla juridike në interpretimin e legjislacionit relevant për KMDK-në. 

- Bën administrimin e dosjeve personale të punonjësve dhe dosjeve disiplinore dhe të 

komisionit për ankesa. 

- Bën regjistrimin e punëtorëve të rinj për listë të pagave duke marrë për bazë kontratat apo 

vendimet. 

- Harton listat e pagave dhe ndryshimet e mundshme  në baza mujore. 

- Këshillon punonjësit për procedurat dhe rregullat që kanë të bëjnë me kushtet e punës, të 

drejtat dhe obligimet e tyre në bazë të legjislacionit në fuqi. 

- Përgatitë vlerësimin për procedurat e punësimit dhe zbaton procedurat e nevojshme për 

rekrutim dhe përzgjedhje të punëtorëve. 

- Përgatitë formularë për vlerësim të Performancës së personelit të kompanisë në baza 3 

mujore dhe 1 vjeçare. 

- Pranon ankesat e punëtorëve dhe i përcjellë te mbikëqyrësi për procedura tjera 

administrative/disiplinore. 

- Planifikon dhe organizon trajnime për rregullat administrative dhe të burimeve njerëzore 

për punëtorët e rinj. 

- Përgatitë shpalljet dhe konkurset për punë dhe i dërgon për publikim në media të shkruara 

dhe elektronike. 

- Kryen detyra tjera të cilat  mund të caktohen nga Kryeshefi Ekzekutiv. 

- Përgatitë raportet sipas kërkesës së KE-së,  mujore,  vjetore etj. 

- Për punën e vet  i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv. 
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Kualifikimi: 

- Diplomë Universitare në Juridik, Administratë Publike ose Ekonomi, preferohet Master 

në fushat përkatëse. 

- Minimum 3 vite përvojë pune në lëmine përkatëse. 

- Kapacitet për punë ekipore. 

- Aftësi të mira komunikimi dhe organizative. 

- Aftësi të shkëlqyeshme në përdorim të kompjuterit, Microsoft Office, PowerPoint dhe 

internet. 

- E preferueshme njohja e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar. 
     

 

 

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 : 26.08.2019 deri me datën 09.09.2019 ora 08:00-16:00.  

 

Email: info@kmdk-ks.org 
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