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KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË SH.A 

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Ligjin Nr. 03/L-212 i Punës 

konkretisht Neni 8, Rregullorën Nr. 23/2020 për Procedurat e Punësimit, Strukturën 

Organizative, Kategorizimin dhe Përshkrimin e vendeve të punës në KMDK SH.A, Udhëzimin 

Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e 

marrëdhënies së punës në sektorin publik dhe bazuar në Vendimin e Kryeshefit Ekzekutiv të 

KMDK SH.A me Nr. 78/2022 me numër të protokolit 02-09/78, KMDK SH.A shpall këtë: 

 

KONKURS PUBLIK 
(PËR PLOTËSIMIN E VENDIT  TË PUNËS) 

Titulli: Ngasës i Makinerisë së Rëndë /Manipulatorë – 1 ( Një ) Pozitë 

Numri i Referencës: ZP/KJ-5-2022 

 

I raporton: Përgjegjësit të Statcionit të Transferit apo Deponis Sanitare 

 

Niveli i pagës: VIII 

 

Orët e Punës: 40 orë në javë 

 

Kohëzgjatja e kontratës: Me kohë të caktuar (1 vit) me mundësi vazhdimi 

 
Vendi i punës: Stacioni i Transferit Gërlicë, Ferizaj 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

-Të respektojë Udhëzimet e dhëna nga Përgjegjësi 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 vozitje të bëjë kontrollimin e gjendjes së makinerisë; 

-Të njoftojë për çdo defekt të makinerisë tek Përgjegjësi 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 PD dhe STF; 

-Për punën e vet jep përgjegjësi, Përgjegjësit të deponisë. 
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Kualifikimet: 

 

-Diploma e shkollës fillore. 

-Minimum 1 vjet  përvojë pune. 

 

Aftësitë kryesore 
      -Të posedojë Patentë Shoferë të kategorisë përkatëse.  

 

Procedura e konkurimit 

 

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore të 

KMDK SH.A apo ta shkarkojnë nga web faqja e internetit në adresën: https://kmdk-ks.org/. 

Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në zyret e Burimeve Njerëzore në adresën: 

Rruga “Bekim Fehmiu” Nr. 137, 10000 Prishtinë, Kosovë (Afër Shkollës Shtjefën Gjeçovi), 

Lakrishtë. Tel: 038/ 600 – 552. 

Kandidatët të cilët konkurojnë duhet të shënojnë saktë adresën, numrin e telefonit kontaktues 

si dhe email adresën. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në procedura të tjera të 

rekrutimit.  

Dokumentacioni i nevojshëm:  

        CV 

        Diploma, 

        Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet, 

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

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë 

ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim 

nëse arrijnë brenda tri (3) ditësh. Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të 

pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do të shqyrtohen. 

Afati për aplikim është 15 ditë nga dita e publikimit të Konkursit të Jashtëm në Web Faqe të 

KMDK-së, duke filluar nga data: 18.11.2022  deri me datën 02.12.2023 ora 08:00-16:00.                                     

 

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Zyren e Burimeve Njerëzore të 

KMDK SH.A  

Email: info@kmdk-ks.org 

Tel: 038/ 600 – 552. 
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