
 

 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.Pozita: Zyrtar/e për Logjistikë në KMDK SH.A - (1 pozitë ) 

 

      Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 

- Është përgjegjës për funksionimin e logjistikës së KMDK SH.A. 

- Kujdeset për mbarëvajtjen e përdorimit të automjeteve. 

- Inicion kërkesat për nevojat e mirëmbajtjes së makinerisë së KMDK SH.A. 

- Kujdeset për furnizim me kohë të materialit shpenzues në fotokopjen e kompanisë. 

- Në baza ditore mban evidencë për shfrytëzimin e automjeteve dhe makinerisë së rëndë. 

- Bën regjistrimin e automjeteve, i siguron ato dhe përkujdeset ti kenë të gjitha pajisjet. 

- Bën monitorimin e mirëmbajtjes dhe servisimit të të gjithë makinerisë së KMDK-së. 

- Furnizon automjetet me fletë-udhëtimin ashtu siç kërkohet në udhëzimin për përdorim të 

veturave. 

- Përgatitë raport mujor për harxhimin e derivateve, km apo orëve të punës së kaluar dhe i  

kalkulon shpenzimet rreth tyre. 

- Kujdeset dhe mban evidencën për automjetet e kompanisë, gjendjen teknike të tyre, për 

pastërtinë dhe evidenton dëmtimet e bëra në automjete. 

- Monitoron dhe përgatitë raport të vazhdueshëm për shfrytëzimin e veturave të 

ndërmarrjes, përkujdeset që të respektohet rregullorja për përdorim të veturave. 

- Për punën e logjistikës harton raporte të rregullta dhe periodike. 

- Kryen detyra tjera të përcaktuara me rregulloren për përdorimin e automjeteve zyrtare të 

KMDK-së. 

- Kryen detyra tjera të caktuara nga Udhëheqësi dhe i përgjigjet atij/asaj. 

 

 

 

 

 

 



Kualifikimi:  

- Diplomë Universitare e preferuar në Fakultetin Ekonomik, Juridik apo Teknik. 

- Përvoja e punës : 1 vjeçare. 

- Njohja e punës në kompjuter dhe programet e Microsoft Office. 

- Aftësi komunikimi me gojë dhe shkrim.  

- Njohja e gjuhës Angleze ( e preferueshme). 

 

 

         Dokumentacioni i nevojshëm:  

        CV 

        Diplomat, 

        Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet, 

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

 

 

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. 

Lartësia e pagës për pozitën e lartëcekur, do të përcaktohet në harmoni me politikat e 

Kompanisë dhe rregulloren e brendshme. Të gjithë kandidatët/et  e interesuar për punësim që 

i plotësojnë kushtet e konkursit, mund ta dorëzojnë aplikacionin që gjendet në Web faqe dhe 

dokumentacionin e kërkuar në adresën:  

Rruga: Bekim Fehmiu nr. 137, 10000 Prishtinë, Kosovë.  (Afër Shkollës Shtjefën Gjeçovi), 

Lakrishtë.  

Tel: 038/ 600 - 552, 

Afati për aplikim është 15 ditë nga data 24.07.2020 deri me datë 07.08.2020 ora 08:00-

16:00.   


