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Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit „Prishtina“ sh.a. – Prishtinë, publikon:

R I SH P A LL J E T Ë K O N K U R S I T
Për plotësimin e vendeve të lira të punës në KRU Prishtina sh.a.
1. Dy (2) Ujë Instalues
2. Dy (2) Manipulues te Pompave – Bivolak
Kushtet :
Për kryerjen e këtyre punëve, përveç kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të kenë:
Për piken 1: Kandidatët duhet të kenë: - Përgatitjen e mesme teknike, drejtimi ujëinstaluës, - së paku 1
(një) vit përvojë pune, - njohuri në sisteme te instalimeve te ujit, - patentin për shofer kategoria “B”.

Certifikimet ne avansim te teknologjive te reja paraqesin përparës.
Për piken 2: Kandidatët duhët të kenë: - Pregaditje te mesme teknike, Elektro ose makinieri, - së paku 1
(një) vit përvojë pune, - patentin për shofer kategoria “B”
Paga mujore: Sipas Rregullores.
Kohëzgjatja e kontratës: Vjetore, me punë provuese gjashtë mujore, me mundësi vazhdimi.
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:
- diploma e përgaditjës shkollore;
- kopja e letërnjoftimit;
- çërtifikata e lindjes;
- vërtetimi i përvojës së punës;
- Cërtifikata që nuk është i dënuar dhe nën hetime më e re se 6 muaj;
- Kopja e patentë shoferit.
Procedura për aplikim: Aplikacioni merret në Kompani ose në web-faqën e Kompanisë, të njëjtit i
bashkëngjiten fotokopjet e dokumenteve përsonale dhe dokumentacioni tjetër të kërkuar sipas Konkursit
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 08.09.2018 në ora 16.00.
Vërejtje: Kërkesat e kandidatëve me dokumente të pakompletuara do të refuzohen, ndërsa 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.
Dokumentacioni pranohet i fotokopjuar dhe nuk u kthehët aplikantëve.
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