
 
 
Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A Prishtinë, 

shpall: 

 

K O N K U R S PËR SHËRBIME TË SIGURIMIT 

 
Lloji i kontrates: Staf për shërbime te veçanta (3 pozita) 

Kohëzgjatja e kontratës: Gjashtë mujore me mundësi vazhdimi 

Kategoria funksionale: Niveli teknik-administrativ 
Mënyra e pagesës: Sipas orëve të shërbimit  

 

Detyrat e punës: 

 

 Patrollon dhe mbikëqyr objektet banesore në Lagjen Dardania, identifikon dhe parandalon shenjat 

ndërhyrjeve ilegale si dhe garanton sigurinë e portave; 

 Përgjigjet në alarme dhe i raporton parregullsitë ne banesat e liruara ne kete lagje; 

 Monitoron dhe autorizon hyrjen e punëtorëve, vizitorëve dhe mbikqyrë sigurinë e objektit; 

 Raporton me shkrim mbi aktivitetet ditore dhe parregullësitë, mos-funksionim apo dëmtimin e 

pronës që e mbikëqyr, 

 Përcjell personat e paautorizuar dhe dukuritë e pazakonshme për’rreth objektit që e monitoron në 
aspektin e sigurisë;  

 Për punën e vet i raporton Udhëheqësit të Divizionit të Pronës. 

 

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta: 

 Shkolla e mesme; 

 Shkathtësi e dëshmuara të menduarit strategjik, zbatimi i detyrave të sigurimit 

 Shkathtësi e dëshmuara për komunikim me shkrim dhe gojë           

 Minimumi një (1) vit përvojë pune profesionale në lëmin e sigurimit dhe trajnime të certifikuara 

në këtë lëmi.   

Procedura e Konkurimit 

 

Kandidati duhet t’i dorëzoi këto dëshmi: 

- CV-në; 
- Dëshminë e Kualifikimit Profesional; 

- Dëshminë për Përvojën e Punës; 

- Kopjen e Lejes së Njoftimit   
 

                          

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në këtë adresë: Ndërmarrja Publike Banesore - SHA në 

Prishtinë, Bulevardi ”Bill Clinton”, p.nr., Prishtinë ose përmes e-mailes zyrtare: 

burimet.njerezore@npbanesore.com. Kandidatët  të cilët konkurrojnë duhet ta shënojnë saktë adresën 

dhe numrin e telefonit kontaktues, si dhe e-mail adresën. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për 

intervistë. Dokumentet e pa kompletuara si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të 
shqyrtohen.  Konkursi është i hapur nga data 14.10.2017 – 28.10.2017 
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