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Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin 
apo në një tjetër institucion të shërbimit civil.

 Konkurs

Vendi i punës Drejtorati i Institutit Bujqësor  Pejë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 38 (1,2,3 dhe 4) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për 
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovë, Neni 40 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 
Rural shpall:
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3. Kërkesat e përgjithshme formale

• Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a e shkollës së mesme në Drejtimet Kimi, Biologji ose Mjekësi.
• Kualifikime të posaçme formale: Nuk ka. 
• Përvoja e punës e kërkuar: Kandidatët me përvojë pune më të gjatë do të kenë përparësi 

4. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

E preferuar njohja e gjuhës angleze dhe njohuri profesionale në fushën e kimisë de standardeve ndërkombëtare 
ISO17025 

Njohuri të mira për përdorimin e programeve Word, Ecxel , Power Point, Internet.

2. Kushtet për lëvizjen brenda kategorisë dhe kërkesat e veçanta

• Të  jetë nëpunes civilë i të njëjtës kategori për të cilen aplikon.
• Të jetë  nëpunes civil i konfirmuar në detyrë në rastin e lëvizjes brenda kategorisë profesionale.
• Të mos jetë ndëshkuar me ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende.
• Të jetë vlerësuar të paktën 'mire' për rezultatet në punë, të paktën gjatë dy viteve te fundit të vlerësimit.
• Në rastin e konkurimit për levizje brenda kategorisë profesionale të jetë vlerësuar të paktën mirë në vitin e fundit.

1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës

Përgatit dhe ekstrahon sipas proedurave operative standarde të standardit dërkombëtar ISO17025 :2017 , për testimin e 
mbetjeve kimike të mostrave të tokës dhe ijit për ujitje.

Evidenton, përgatit dhe regjiistron reagjentët kimik dhe meterialet shpenzuese në Laboratorin e Tokave , Plehrave dhe 
Ujërave për Ujitje.

Në mënyrë të përditshme bën monitorimin dhe regjistrimin e parametrave mjedisor dhe ujit te purifikuar, për të siguruar 
vazhdimësinë e punës në Laboratorin e Tokave, Plehrave dhe Ujërave për Ujitje.

Mirëmban inventarin laboratorik (përfshirë tavolinat e punës, kabinetet e sigurisë, pajisjet dhe aparatura laboratorike) ne 
mënyrë profesionale për të siguruar ambient të sigurt dhe shërbie kulititative në Laboratorin e Tokave, Plehrave dhe Ujit 
për Ujitje.

Punon dhe operon me pajisjet laboratirke, gjithashtu kontribon në raportimin adekuat të rezultateve laboratorike me të 
dhënat përkatëse për mostrat e analizuara në mënyrë të saktë dhe me kohë.

Asiston në organizimin dhe pjeswëmarrjen në takime, punëtori , trqjnime dhe vizit sudimore brenda dhe jashtë vendit 
për fuhën  mbetjueve kimike në toa dhe uji për ujitje 

Raporton në mënyrë të rregullt për punën në laboratorin e Tokave, Plehrave dhe Ujit për Ujitje. 
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5.Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

• Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
• Kopjet e dëshmisë së punësimit
• Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
• Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
• Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende

7. Data, vendi dhe ora ku do të zhvillohet intervista me gojë

• 05/11/2021

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil 
të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara 
inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

8. Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësive që do të vlerësohen në intervistën me gojë

Aftësi komunikuese dhe bashkëpunuese

6. Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak

• Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet për lëvizje brenda kategorisë do të shpallet më së largu deri më 
datën 29/10/2021, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )

9. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve

• Intervist

10. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

• Përmes email dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

11. Mënyra e aplikimit

• Përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

12. Data e shpalljes së rezultateve përfundimtare

• Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutimi elektronik 
(https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht 
në mënyrë elektronike.
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