
 

Ndërmarrja Publike Banesore publikon këtë: 

 

SHPALLJE 

Për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike 

 

 

Divizioni i Administratës 

I.Angazhim në shërbimin:  (1) Zyrtar për transfer të WEB dhe Mail-Server. 

 

Periudha: 1 muaj 

 

Raporton: Udheheqësit të Divizionit 

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë 

 

Specifikimi i detyrave për migrimin e website dhe e-mailave 

 

Migrimi i website duhet të bëhet nga hosti: https://www.webfaction.com/  në hostin: 

https://www.hetzner.com/. 

Website i Ndërmarrjes Publike Banesore është  i zhvilluar në platformen WordPress.  

Procesi i migrimit duhet të bëhet gjatë vikendit ose gjatë natës në menyrë që të ketë sa më pak downtime. 

- Detyrat për realizimin e migrimit: 

- Të shtohet emri i domain në hostin e ri 

- Zhvendosja e skedarëve të faqes  

- Eksportimi i bazës së të dhënave të faqes nga hosti i vjetër 

- Krijimi i një baze të dhënash të re dhe importimi në hostin e ri 

- Përditësimi i detajeve të konfigurimit nëse është e nevojshme 

- Testimi i faqes 

- Zhvendosja email adresave (ose krijimi i mailboxave ekzistues) dhe permbajtjes së inbox/sent mails 

(134 mailbox) 

- Azhurnimi i  nameservers të domainit, 

- Testimi final 

- Mirëmbajtje dhe përkrahje teknike për 1 muaj 

 

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: http://npbanesore.com/shpalljet 

mundesi-punesimi/. 

Dokumentacionin mund ta paraqesin në kopje fizike në Divizionin e Burimeve Njerëzore në adresën rr. Zija 

Shemsiu nr.22, Prishtinë , të aplikojë përmes emailit zyrtar burimet.njerezore@npbanesore.com apo përmes 

https://www.webfaction.com/
https://www.hetzner.com/
http://npbanesore.com/shpalljet%20mundesi-punesimi/
http://npbanesore.com/shpalljet%20mundesi-punesimi/
mailto:burimet.njerezore@npbanesore.com


postes. 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 duhet bashkangjitur: 

 

- Formulari i Aplikimit 

- Certifikim në Wordpress Developer 

- Portfolio ose të ngjashëm 

- CV/Resume 

- Kopje e dokumentit identifikues (letërnjoftim, pasaportë, etj) 

 

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 (3) 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 21.08.2021 deri më 25.08.2021 

Për informata më të hollësishme mund të na kontaktoni në Divizinin e Burimeve Njerëzore të 

Ndërmarrjes Publike Banesore në nr. tel: 038 606 672. 


