
 
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 tre (3) Mjeshtërve të Elektrikës (Elekticist) në Departamentin e Mirëmbajtjes , në  

Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Është përgjegjës për mirëmbajtjen elektrike të njësive të përbashkëta të banesave kolektive të 

kontraktuara nga shërbimi i mirëmbajtjes pranë ndërmarrjes;  

 Të kryej punime axhusterie, kuotimi, hapja e kanaleve, vrimave dhe foleve, shtrirja e kabllove dhe 

përçuesve, shtrirja e gypave, vendosja e kutive dhe tabelave, lidhja e qarqeve sipas skemave të instalimit, 

montimi i elementeve të instalimit, montimi i tabelave (ormanëve), montimi i kyçësit shtëpiak, kryerja e 
tokëzimit, instalimi i rrufepritësit, instalimi elektrik i një banese, vendosja e pajisjeve ndriçuese, 

instalimet mbi sipërfaqen e murit, instalimet elektrike në dysheme, instalimi i burimeve rezervë, 

instalimi i rrjetit të antenave televizive, instalimi i linjave telefonike dhe instalimi i interfonit. 

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

konstumatorët; 

 Të ndjek dhe të zbatoj të gjitha proceset teknike të punës që kanë objektet.  

 Të ketë njohuri për materialet elektrike që përdoren në instalime. Është përgjegjës për shpenzimin dhe 

ruajtjen e materialit shpenzues; 

 Mbanë evidencë të njësive të riparuara dhe e dorëzon këtë raport në baza javore te Mbikëqyrësi i 

Shërbimit ; 

 Kryen detyra të tjera të mirëmbajtjes siç i kërkohen; Për punët dhe detyrat e shtruara i përgjigjet 

Mbikëqyrësit të Shëbimit . 
 

Kualifikimi dhe kushtet tjera të veçanta: 

 Të ketë të kryer shkollën e mesme profesionale për elektricist ose ndonjë trajnim të certifikuar 

profesional 

 Preferohet së paku dy (2) vite përvojë punë profesionale; 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën Mjeshtër të Elektrikës (Elekticist) 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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