
 

 

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 njëzet (20) Punëtorëve të Ndërtimtarisë në Departamentin e Intervenimeve Emergjente, në  Ndërmarrjen Publike 

Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. 

Detyrat dhe përgjegjësitë specifike 

 Kryen punët e Departamentit të Intervenimeve Emergjente në operimin e aktiviteteve  të ndërtimit të ulët dhe enterierit dhe 

aktivitetet operative që kërkohen nga udhëheqësi i njësisë për investime si dhe udhëheqësi i divizionit; 

 Ështe përgjegjës për të gjitha  punimet të cilat i kryen grupi;  

 Është përgjegjës per mbarëvajtjen e të gjithë procesit të punës së grupit; 

 Bën: përgatitjen e llaçit, muratimi i mureve me materiale dhe dimensione të ndryshme, muratimi i mureve ndarëse, punimi i 

themeleve, punimi i armaturës, betonimi, kryerja e punimeve suvatuese, ndërtimi i kulmeve, punimi i dyshemeve me produkte 

të betonit, mbulimi i kulmeve, shtruarja dhe veshja me pllaka, kryerja e punimeve izoluese. 

 Punë me suvatim/llaç dhe glet; Punë me fasadim; Punë me gips (rigips,knauf) 

 Njohja e parimeve dhe metodave themelore të inxhinierisë dhe ndërtimit 

 Në gjendje për të lexuar instruksione dhe projekte kur është e nevojshme 

 Ndërtimi dhe thyerja e skelave, rampave etj me vëmendje të sigurisë 

 Shkarkimi dhe mbajtja e materialeve në vendet e ndërtimit; ndihmon në realizimin e veprave infrastrukturore, ndërtimeve të 

ulëta dhe enterirerit. 

 Ti njeh dhe të dij ti përdor mjetet me të cilat do të punoj; 

 Përgatitja e vendit të ndërtimit çdo ditë duke përgatitur materiale, vegla dhe pajisje 

 Konsulton udhëheqësit e ekipit dhe menaxherin për planet e ndërtimit 

 Mbanë përgjegjësi për materialin e shpenzuar si dhe shpenzimet e materialit i shënon në dëshmitë përkatëse sipas 

dokumentacionit të NPB për punët të cilat i kryen; 

 Raporton për punët e kryera te udhëheqësi i njesise si dhe te udhëheqësi i  Divizioni për  Intervenime; 

 Është përgjegjës per mjetet e punës për të cilat është i ngarkuar 

Raportimet: 

 Bartësi i vendit të punës i raporton kryepunëtorit të grupit 

Kualifikimet: 

 Shkolla e mesme profesionale – ndërtimtari (ose ekuivalente) 

 Bartësi i vendit të punës duhet të ketë se paku 2 vjet përvojë pune 

Kualifikimet tjera: 

 Kurset dhe trajnimet tjetra gjate karrierës profesionale. 



 Aftësi te mira Komunikues 

 

Procedura e Konkurrimit 

Kandidati-ja për pozitën  Punëtorë i Ndërtimtarisë në Departamentin e Intervenimeve Emergjente duhet t’i dorëzoi këto dëshmi: 

 CV-në; 

 Dëshminë e Shkollimit; 

 Dëshminë për Përvojën e Punës;  

 Kopjen e Lejës së Njoftimit; dhe  

 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune. 

                           

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në këtë adresë: Ndërmarrja Publike Banesore - SHA në Prishtinë, rruga “Xhevdet 

Doda”,nr.32, Prishtinë ose përmes e-mailit zyrtar: 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 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00. 
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