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Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë Rajonale te Ujësjellësit „Prishtina“ sh.a. – Prishtinë, vendosi të
shpallë këtë :
KONKURS PUBLIK
Për punëtor me kohë të caktuar
Shtatëmbdhjetë (17) Punëtor për sigurim fizik.
I përgjigjet: Shefit te Shërbimit për siguri fizike, Menaxherit te DAP dhe KE-së.
Vendi i Punës: KRU “Prishtinë” Qendër, Penda Badovc, Fabrika Shkabaj
Paga: Në pajtim me politikën e kompensimit të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve.
Kohëzgjatja e kontratës: Me kohë të caktuar - për 12 muaj me mundësi të vazhdimit.
Orari i punës: I plotë.
Kushtet :
Për kryerjen e këtyre punëve, përveç kushteve të përgjithshme, kandidatet duhet të kenë:

Përgatitjen e Mesme Shkollore; së paku një vit përvojë pune; e preferushme licencën për sigurim
themelor - Aftësi të mira fizike dhe shëndetësorë.
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
- diploma e përgatitjes shkollore;
- kopja e letërnjoftimit;
- çërtifikata e lindjes;
- dëshminë e përvojës se punës;
- E preferuar licencën e për sigurim themelor;
- certifikata qe nuk është i dënuar dhe nenë hetime më e re se 6 muaj.
Procedura për aplikim: Aplikacioni merret në Kompani ose në web-faqën e Kompanisë, të njëjtit i
bashkëngjiten fotokopjet e dokumenteve personale dhe dokumentacioni tjetër të kërkuar sipas Shpalljes
dhe dërgohen në adresën KRU „Prishtina“ sh.a. në Prishtinë, Rr. „Hazir Shala“ nr.4, në zyrën nr. 36, më
së voni deri me datën 01.06.2018 në ora 16.00.

Vërejtje: Kërkesat e kandidatëve me dokumente të pakompletuara do të refuzohen, ndersa ato që
arrijnë pas afatit nuk do të merren në shqyrtim.
Dokumentacioni i dorëzuar përmes postës pranohen brenda afatit 72 orë pas mbylljes se konkursit.
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