Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Zyra e Kryeministrit-Kancelarija Premijera-Office of the Prime Minister
ZYRA E KRYEMINISTRIT shpallë KONKURS TË BRENDSHËM- për këtë vend të punës:
I. ZYRA LIGJORE
Një( 1) Drejtor i Zyrës Ligjore
Numri i referencës: ZKM-ZL-001
Koeficienti: 10
Detyrat dhe përgjegjësitë: Nën mbikëqyrjen e Sekretarit të Përgjithshëm kryen detyrat dhe përgjegjësitë
si në vijim:
1. Udhëheq dhe mbikëqyr stafin e zyrës Ligjore;
2. Është përgjegjës për përgatitjen dhe monitorimin e realizimit të Programit Legjislativ të
Qeverisë;
3. Raporton tek Kryeministri per mbarëvajtjen e realizimit të Programit Legjislativ të Qeverisë;
4. Përgatitë këshilla ligjore për zyrën e Kryeministrit, Qeverinë dhe institucionet tjera;
5. Kryeson këshillin e drejtorëve të departamenteve ligjore të ministrive dhe mbanë takime te
rregullta me ta, me qëllim të mbarëvajtjes se realizimit të Programit Legjislativ të Qeverisë;
6. Është anëtar i këshillit të Sekretarëve të Përgjithshëm;
7. Shqyrton të gjitha projektligjet që Qeveria ia dorëzon Kuvendit për të garantuar pajtueshmëri
me ligjin në fuqi, me zyrën për qeverisje të mirë dhe me zyrat tjera sipas nevojës.
8. Koordinon punën ne hartimin e legjislacionit me Ministritë e linjës, si dhe koordinimin me MIE
lidhur me përafrimin e legjislacionit me Acquis të BE-së.
9. Kryen detyra tjera konform dispozitave ligjore përkatëse dhe sipas kërkesave të Sekretarit të
Përgjithshëm dhe Kabinetit të Kryeministrit;
Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:
•
•
•
•

•
•
•

Diplomë universitare në Fakultetin Juridik , diplomë pas universitare është përparësi;
Së paku shtatë (7)vite përvojë pune profesionale prejt tyre kater (4) vite pervojë pune në vende udhëheqese.
Duhet të ketë përvojë në bashkërendimin, shqyrtimin, monitorimin dhe raportimin e hartimit të
legjislacionit dhe ne zbatimin e programit Legjislativ të Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Aftësi koordinuese në procesin e hartimit te legjislacionit dhe procesin e zbatimit te legjislacionit;
Shkathtësitë kompjuterike, përfshirë njohuritë Windows , Outlook, Microsoft Works/Office, Excel,
Internet dhe të krijimit të prezantimeve.
Kërkohet njohuri e mirë e gjuhëve zyrtare . Njohja e gjuhëve të tjera, përfshirë anglishten, gjermanishten
apo gjuhën frënge është përparësi.
shkathtësi të mira prezantuese dhe komunikimi
Të jetë energjik, të ketë shkathtësi të mira nder njerëzore dhe të jetë i /e gatshëm të punojë me orar
fleksibil të punës dhe trysni kohe.

PROCEDURA E KONKURIMIT
Procedura e konkurrimit është e hapur për nëpunës civil ekzistues në ZKM, te cilët i plotësojnë kriteret e
konkursit.
Së bashku me formularin zyrtar të punësimit, duhet të dorëzohet dëshmia për kualifikim shkollor dhe
profesional, dëshmitë për përvojën e punës sipas konkursit, vlersimet e fundit të punës si dhe dy
referenca .
Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i
pavlefshëm.
Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në Divizionin e Burimeve Njerëzore.
Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen http://www.rks-gov.net/pm dhe
http://www.rks-gov.net/zck/

Kërkesat dorëzohen në Divizionin e BNJ nr. N-406 kati IV-të, ndërtesa e Qeverisë.

INFORMATË E PËRGJITHËSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Zyra e Kryeministrit, ofron mundësi të barabarta të avancimit për të gjithë nëpunësit civil ekzistues
brenda ZKM-së. Rekrutimi dhe përzgjedhja do të bëhet në përputhje me Ligjin Nr03/L-149 për
Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në
Shërbimin Civil dhe Rregulloren Nr.21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civilë.
Afati i konkurrimit është prej datës 25 /07/2016 deri me datë 01/08/ 2016, deri në orën 16:00.
Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimit.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të konkurrimit nuk do të pranohen.
Për informata shtesë, ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 14 818 dhe 038 200 14 817.

