
 
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 zgjedhjen e katërmbedhjetë (14) Punëtor në Departamentin e Mirëmbajtjes , në  Ndërmarrjen 
Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Është përgjegjës për pastrimin e njësive të përbashkëta të banesave kolektive të kontraktuara nga 
shërbimi i mirëmbajtjes pranë ndërmarrjes; 

 Kujdeset për ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe me etikë të lartë të punës në raport me 
konstumatorët; 

 Kryen riparime të ndërtesave, paisjeve ose sistemeve; 
 Kryen riparime tjera të përgjithshme; 
 Riparon ose zëvendëson paisje të ndryshme, sic janë dyert dhe dritaret; 
 Ndihmon në renovimin dhe dekorimin e objekteve brenda dhe jashtë; 
 T’u përgjigjet në mënyrë efikase kërkesave emergjente të mirëmbajtjes; 
 Të bëjë vlerësimin për furnizim me pjesë dhe t’i porosisë ato në bazë të autorizimit; 
 Për punën e tij i përgjigjet Mbikëqyrësit të Mirëmbajtjes; 

 
Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta: 

 Të ketë të kryer shkollën fillore; 
 Preferohet së paku një (1) vit përvojë punë në fushën përkatëse; 

 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Punëtor/e në Departamentin e Mirëmbajtjes duhet t’i dorëzoi këto dëshmi: 

 CV-në; Dëshminë e Kualifikimit Profesional; Dëshminë për Përvojën e Punës; 
 Kopjen e Lejës 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-mailit zyrtarë: 
burimet.njerezore@npbanesore.com.  
Kandidatët  të cilët konkurrojnë duhet ta shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues, si dhe 
email 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 22 Qershor 2017 – 06 Korrik 2017 ora 16:00. 
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