NP „Parqe dhe gjelbërime“ Shkup
Nr. 04-______
____________
Shkup
Në bazë të nenit 37-nj dhe 37-n, të Ligjit për ndërmarrje publike (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 38/96 dhe 39/16), neni 20-23 nga Rregullorja për formën dhe
mirëmbajtjen e shpalljes publike për punësim dhe shpalljes interne për avansim, mënyra e
dorëzimit të paraqitjes për punësim dhe avansim, mënyra e selektimit të punësim dhe avansimit, si
dhe mënyra e vlerësimit të shërbyesve publik 02-1194/11 prej 22.06.2017, K.D Drejtori i Parqeve
dhe gjelbërimeve publikon:
SHPALLJE INTERNE NUMËR 01/2017
Për plotësimin e vendit të punës me avansim
Nr.

Vendi i punës

Departamenti

Shifra

Nr. i kryersve

Departamenti për ngritjen e
gjelbërimit
Departamenti për ndërhyrje në
parqe
Departamenti për mirëmbajtjen e
vazhdueshme të drunjëve

КDR0305Б03028

2

КDR0305Б03028

1

КDR0305Б03028

2

1

Teknik operativ

2

Teknik operativ

3

Teknik operativ

4

Teknik operativ

Rajoni – Каle

КDR0305Б03028

1

5

Teknik operativ

Rajoni – Parku Qytetit

КDR0305Б03028

1

6

Teknik operativ

Rajoni – Qendër

КDR0305Б03028

1

7

Teknik operativ

Rajoni – Аutokomanda

КDR0305Б03028

1

8

Teknik operativ

Rajoni – Kapishtec

КDR0305Б03028

1

Departamenti – Objeki QRS Saraj
dhe Liqeni Treska

КDR0305Б02101

1

КDR0305Б02102

1

КDR0305Б02102

1

9
10
11

Кoordinator – Personi përgjegjës
për objektin QRS Saraj dhe Liqeni
Treska
Koordinator në departamentin për
mirëmbajtjen e rrjetit hidraulik
Koordinator në departamentin për
mirëmbajtjen e rrjetit hidraulik

Departamenti për ndërtimin e rrjetit
hidraulik të parkut
Departamenti për ndërtimin e rrjetit
hidraulik të parkut

Kushtet e përgjithshme të përcaktuara në nenin 37-zh të Ligjit për ndërmarrjet publike:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- të përdor në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;
- të ketë arritur moshën madhore;
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
- me vendim gjyqësor të formës së prerë nuk i është shqiptuar ndalim të kryerjes së profesionit,
veprimtarisë ose detyrës.
Kushtet e veçanta të parashikuara për vendin e punës, të përcaktuara me Ligjin për
Ndërmarrjet Publike:



• Kualifikimet profesionale B2 dhe B3 të nivelit të kualifikimit IV, 240 kredi sipas ECVET ose
ICSD ose katërvjeçare të arsimit të mesëm;
• Përvojë pune, të paktën dy vjet përvojë pune në profesionin e nivelit B2 dhe përvojë së
paku një vjeçare në profesionin e nivelit B3.

Në shpalljen interne munden të paraqiten të gjithë të punësuarit e ndërmarrjes të cilët i plotësojn
kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për vendin e duhur të punës në pajtim me Rregulloren për
sistematizimin e vendeve të punës në ndërmarrje.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 5 (pesë) ditë, llogaritur nga dita e shpalljes së
njoftimit.
Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin kërkesë të plotësuar dhe dëshmi për plotësimin e
kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës përmes arkivit të NP "Parqe dhe
Gjelbërime" Shkup në Departamentin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në adrresën "Parqe
dhe Gjelbërime", Shkup, bul.Ilinden Nr.104 si dhe në e-mail adrresën zyrtare të
covecki.resursi@parkovi.com.mk me një tregues "për shpallje interne".
Aplikimi i parakohshëm, jo i plotë dhe i paplotë nuk do të merret parasysh.
Procedura do të kryhet nga Komisioni për selektimin e avansimit e formuar nga Drejtori i NP
“Parqe dhe gjelbërime” Shkup.
SHËNIM: Kandidati i cili ka futur të dhëna të rreme në paraqitje është i përjashtuar nga
procedura e mëtejshme.

NP Parqe dhe gjelbërime
K.D Drejtor
Ardijan Muçа
____________________

