
 

Ndërmarrja Publike Banesore publikon këtë: 

SHPALLJE 

për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike 

 

Departamenti Pronës dhe Qirasë 

I. Angazhim në shërbimin: (1) Vlerësues të pasurive së patundshme; 

Periudha: 60 ditë; 

  Raporton: Kryeshefit Ekzekutiv 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

a) Të bëhet vlerësimi i parcelave sipas kërkesës së Ndërmarrjes Publike Banesore; 

b) Të bëhet vlerësimi i objekteve ndërtimore të Ndërmarrjes Publike Banesore; 

c) Të bëhet vlerësimi investimit potencial në vijim i Ndërmarrjes Publike Banesore; 

 

   Kushtet themelore të nevojshme për angazhimin në punë dhe detyra specifike: 

- Dëshmitë e kualifikimit profesional:  

1. 1.Licensën për vlerësim të patundshmërisë 

2. 2.Diplomën universitare ekuivalente; 

- Dëshmi për përvojë pune së paku 1 vitë ose referenca të punës; 

 

Mënyra e konkurimit: 

Kandidatët e interesuar, formularin zyrtar mund ta marrin në zyret e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes Publike Banesore 

apo ta shkarkojnë nga web faqja e internetit në adresën: www.npbanesore.com/shpalljet/mundesi-punesimi/ . 

Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën: rr. Xhevdet Doda, nr. 

32, Prishtinë, të aplikojnë përmes emailit zyrtar: burimet.njerezore@npbanesore.com apo përmes postës. Kandidatët të cilët 

konkurojnë duhet të shënojnë saktë adresën, numrin e telefonit kontaktues si dhe email adresën. Vetëm kandidatët e 

përzgjedhur do të ftohen për intervistë. 

Aplikacionit i duhet bashkangjitur: 

- Formulari i Aplikimit 

- Diploma universitare; 

- Dëshmitë për përvojën e punës; 

- CV/Resume; 

- Kopje e dokumentit identifikues (leternjoftim, pasaporte, etj) 

http://www.npbanesore.com/
mailto:burimet.njerezore@npbanesore.com


 

Shënim: Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për 

aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda tri (2) ditësh. Aplikacionet që 

arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara me dokumentacionin përkatës nuk do të shqyrtohen. 

APLIKACIONET DHE DOKUMENTACIONI I PAKOMPLETUAR SIPAS KËRKESAVE TË PËRCAKTUARA 

NË KËTË SHPALLJE SI DHE ATO QË ARRIJNË PAS SKADIMIT TË AFATIT TË KONKURSIT, NUK DO TË 

SHQYRTOHEN. 

Shpallja është e hapur që nga data 25.12.2020-31.12.2020 

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Ndërmarrjes Publike 

Banesore në nr. tel. : 038 606 672. 
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