Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo
AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT
AGENCIJA PROTIV KORRUPCIJE
ANTI – CORRUPTION AGENCY

SHPALLJA E KONKURSIT
Agjencia Kundër Korrupsionit: Kërkon të punësoj në Departamentin e Parandalimit
Titulli i vendit të punës: Zyrtarë i Lartë për Parandalimin e Konfliktit të Interesit
Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës: 8 Koeficienti
Numrit të referencës së vendit të punës: ZYR-1
Detyrat dhe përgjegjësit:
Zyrtari i Lartë për Parandalimin e Konfliktit te Interesit, nën udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e Shefit të Divizionit për
Parandalimin e Konfliktit të Interesit dhe Drejtorit të Departamentit të Parandalimit, ushtron përgjegjësitë e
mëposhtme:
•
•
•
•

Shmangjen e konfliktit të interesit në fushën e Prokurimit;
Përgatitjen e shkresave dhe raporteve në fushën e korrupsionit;
Parandalimi i korrupsionit në fushën e Prokurimit;
Përmbushjen e detyrave tjera në përputhje me mandatin e këtij Departamenti.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:
Pranimi në shërbimin civil në pozicionet e karrierës është i hapur për të gjithë
Procedurat e konkurrimit: Procedura është e hapur
Shkollimi, aftësia, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:
• Kandidati duhet të ketë përgatitje univerzitare drejtimi ekonomi ose juridik;
• Një (1) vite përvojë pune profesionale, Ai ose ajo duhet të ketë njohuri të mira në lidhje me legjislacionin
në fuqi dhe fushën e Prokurimit,
• Ai ose ajo duhet të jetë në gjendje të punojë nën trysni, të ketë etikë të lartë të punës dhe shkallë të lartë
integriteti.
• Ai ose ajo duhet të jetë i gatshëm ose e gatshme të punojë jashtë orarit
• Të jetë banor i përhershëm i Kosovës.
• Posedimi i patentë shoferi është i dëshirueshëm.
• Njohja e punës me kompjuter World-i, Excell-i , interneti, përpunimi i tekstit dhe përgatitja e raporteve
buxhetore e prezantimeve janë të domosdoshme.
Zbatimi i parimeve të punës:
Ligji nr. 03/L- 149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës vlen me këtë rast ndërsa do të ofrohen edhe
parimet specifike të punës.
Kohëzgjatja e emërimit:
Data e mbylljes së konkursit: 13.05.2011-27.05.2011
Paraqitja e kërkesave:
Formulari për konkurrim mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Agjencia Kundër Korrupsionit në Prishtinë
(rruga”Nazim Gafurri” nr. 31). Formulari zyrtar i konkurrimit duhet të dorëzohet së bashku me letër motivimin
dëshminë për kualifikimin shkollor, specializimin, kurset e ndjekura, përvoja e punës dhe dy referenca. Përdorimi i

formularit të gabueshëm dhe të pakompletuara me të dhënat e kërkuara, si dhe me te dhëna të paraqitura me vonesë,
do të konsiderohet i pavlefshëm.
“ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret
aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e
shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohen në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr.
03/L-149 mbi shërbimin civil të Republikës së Kosovës”
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të refuzohen.
Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, Kandidatët e përzgjedhur do t’i nënshtrohen një testimi me
shkrim, në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët të cilët tregojnë rezultatet në testim me shkrim.
Në rast të ndonjë pyetje mundë të kontaktoni zyrën e personelit në numrin e telefonit
038 518 942 ose 10 715

