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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 këtyre vendeve të punës:  

 

1.Pozita: Udhëheqësi i Njësisë së Kontrollës së Brendshme Inspektuese ( 1 pozitë ) 

 

    Vendi i punës : Stafi KMDK-së 

 

      Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Të bëjë planifikimin e rregullt monitorues dhe të tyreve sipas rastit. 

- Të përmbledhë raportet nga zyrtarët e kontrollës që janë nën menaxhimin e tij, përfshirë 

procesverbalet e kontrollës dhe të njëjtat ti raportojë Kryeshefit Ekzekutiv. 

- Të japë mendime dhe këshilla për KE-në në ndërmarrjen e veprimeve dhe masave në 

parandalimin e shkeljeve të evidentuara nga terreni. 

- Të bashkëpunojë me Drejtorin e Operativës, Sektorin e Inxhinierisë, Menaxherët e 

Deponive, njësinë teknike dhe njësinë e mbrojtjes së ambientit. 

- Tu përgjigjet në çdo moment thirrjeve për ndihmë dhe menaxhim të emergjencave në çdo 

kohë që paraqitet nevoja. 

- Të ofrojë mbështetje dhe siguri për të punësuarit e operativës. 

- Të verifikojë përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Personale (PMP) si dhe zbatimin e masave 

për mbrojtje dhe siguri në punë. 

- Të kujdeset për identifikimin, vendosjen dhe evidentimin e shenjave informuese, 

orientuese dhe  të atyre të rrezikut. 

- Është person i ngarkuar për kontakt të drejtpërdrejtë për zhvillimet dhe çfarëdo situate 

emergjente që paraqitet në deponi, përfshirë njoftimet nga stafi i deponisë apo palët e 

jashtme. 

- Të bashkëpunojë me mekanizmat e rendit, sigurisë dhe të emergjencave. 

- Numri i telefonit dhe email adresa e Udhëheqësit duhet të jetë publike dhe e vendosur në 

Tabelat hyrëse në çdo deponi.  

- Udhëheqësi i Njësisë për punën e tij i raporton drejtpërdrej të Kryeshefit Ekzekutiv. 
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Kualifikimi: 

- Të ketë Diplomë Universitare. 

- Të ketë përvojë pune të ngjashme së paku 2 vjeçare. 

 

      Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme: 

- Të ketë shkathtësi në menaxhimin e grupit dhe të situatave. 

- Të ketë njohuri bazike mbi punët operative në deponi dhe njohuri mbi rreziqet potenciale 

që mund të paraqiten. 

- Të ketë njohuri nga aspekti  i sistemit të matjeve dhe të kalibrimit. 

- Të ketë njohuri mbi sistemin e ndërtimit dhe të funksionimit të makinerive. 
 

 

1. Pozita: Zyrtar Financiar për Analitikë ( 1 pozitë ) 

 

 

   Vendi i punës : Stafi KMDK-së 

 

   Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Kontrollon dhe regjistron të hyrat e kompanisë. 

- Mban evidencën e faturave hyrëse dhe dalëse sipas klientëve dhe kontrollon saktësinë e 

tyre. 

- Përcjellë dhe regjistron inkasimin ditor, javor dhe mujor sipas klientëve. 

- Mban evidencën analitike për llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme sipas klientëve. 

- Në çdo fund vit bën barazimin e saldove me klientë dhe operatorë si dhe dërgon letër 

kujtesë 

për gjendjen e llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme. 

- Përcjellë gjendjen e llogarisë bankare të kompanisë, i kontrollon transaksionet dhe bën 

- korrigjimin e lëshimeve eventuale. 

- Përgatitë dhe harton me kohë pagat e punonjësve të kompanisë. 

- Mban Librin e shitjes dhe blerjes sipas Dispozitave Ligjore në fuqi. 

- Përgatit raportet e punës sipas nevojës (ditore, javore, mujore, tremujore dhe vjetore). 

- Kryen edhe punë dhe detyra tjera sipas kërkesës së Përgjegjësit të tij. 

- Për punën e tij-saj i përgjigjet ZKFTH-së.  

 

 

 

Kualifikimi: 

- Diplomë Universitare në Ekonomi. 

- Minimum 1 vit  përvojë pune relevante në lëminë e (Financave, Kontabilitet). 

- Njohja e punës me kompjuter duke përfshirë: MS-Office dhe Quickbook, si dhe 

programet tjera relevante sa i përket fushës së ekonomisë. 

- Përparësi ka njohja e Gjuhës angleze. 



3 
 

 

 

 

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 : 09.01.2019 deri me datën 23.01.2019 ora 08:00-16:00.  

Email: info@kmdk-ks.org 
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