
 

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë SH.A 

Në bazë të Ligjit 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 politikave të brendshme të  Planit të 
Biznesit 2020. 
 

Shpall  Konkurs për këto vende pune:  

 

1. Pozita: Zyrtar/e për Arkivë dhe Protokoll –për marrëdhënie pune me kohë të caktuar  

( Zëvendësim ) në KMDK SH.A - (1 pozitë ) 

 

      Detyrat dhe përgjegjësitë: 

- Mban protokollin e kompanisë dhe bën fajllimin e dokumenteve të protokollit. 

- Kujdeset për sistemimin, mirëmbajtjen dhe arkivimin e dokumenteve zyrtare të kompanisë në 
përputhje me dispozitat e rregullores për Arkivën dhe Lëndën Arkivore. 

- Kujdeset për librat e protokollit dhe të arkivës. 
- Arkivimin e dokumenteve dhe të dhënave duhet ta bëjë në mënyrë fizike dhe elektronike. 

- Bën pranimin e të gjitha dokumenteve zyrtare për KMDK-në. 

- Kryen edhe punë tjera sipas nevojave të kompanisë dhe zyrtarëve të lartë, të cilat për nga natyra i 
përkasin këtyre detyrave të punës. 

- Për punën që kryen duhet të ndjekë trajnime nga praktikat e mira për menaxhim në dokumente 
dhe arkivë. 

- Për punën e saj i përgjigjet DA-së. 
      Kualifikimi: 

- Kandidati/ja duhet të ketë përgatitje shkollore se paku Shkollimin e Mesëm. 

- Të ketë njohuri mbi menaxhimin e dokumenteve zyrtare. 

- Njohuri të procedurave të punës me protokollin dhe arkivën. 

- Kandidati/ja duhet të ketë së paku 1 vit  përvojë pune praktike në Administratë. 

- Njohuria e gjuhëve të huaja (angleze) është përparësi. 

2. Pozita: Recepsionist/e (1 pozitë ) 

 

       Detyrat dhe përgjegjësitë 

- Përgjigjet në thirrjet telefonike,  përcakton qëllimin e tyre dhe i transferon, përcjell ato tek zyrtarët 
apo njësitë organizative përkatëse; 

- Përgjigjet pyetjeve lidhur me kompaninë dhe orienton palët për realizimin e kërkesave të tyre si 
dhe  jep informacione tjera; 

- Pranon informatat përmes telefonit dhe faksit dhe i përcjell ato tek zyrtarët përkatës; 

- Mirëpret vizitorët në kompani, përcakton qëllimin e vizitës së vizitorëve dhe i njofton zyrtarët 
përkatës të kompanisë lidhur me vizitorin; 

- Monitoron hyrjen dhe daljen e vizitorëve dhe i pajis me  leje kalime nëse kërkohet për qasje në 
kompani; 

- Pranon dhe regjistron postën zyrtare dhe adreson tek personat apo njësitë organizative përkatëse 
të institucionit; 

- Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në 
mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 



Kualfikimi 

- Shkathtësi komunikimi. 

- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel) 
- Arsimim i mesëm, 

 
3. Pozita: Pastruese / Punëtor/e Higjienik/e (1 pozitë ) 

 

       Detyrat dhe përgjegjësitë:  

- Është përgjegjëse për mirëmbajtjen e objektit (zyrave) të KMDK-së. 

- Gjatë takimeve të KE, është përgjegjëse për shërbim me pije. 

- Shërbimin me pije edhe të stafit të zyrës dhe mysafirëve të rastit. 

- Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së DA dhe zyrtarëve të lartë, të cilat për nga natyra i 
përkasin këtyre detyrave të punës. 

- Për punën e saj i përgjigjet Drejtorit të Administratës. 
      Kualifikimi: 

-     Përgatitje e ulët shkollore. 
 

4. 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 Menaxheri 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 ngasje të bëjë kontrollimin e gjendjes së makinerisë. 

- Të njoftojë për çdo defekt të makinerisë tek Menaxheri 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 MD-së dhe STF. 

- Mban evidencë të rregullt dhe raporton sipas kërkesës së MD-së. 

- Për punën e vet i jep përgjegjësi, Menaxherit të Deponisë. 
      Kualifikimi: 

- Diploma e shkollës fillore. 
- Minimum 1 vit  përvojë pune.  

- Të posedojë Patentë Shofer të kategorisë C1E. 
 

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 27.01.2020 deri me datë 10.02.2020 ora 08:00-16:00. 


