K.R.U “Hidroregjioni Jugor” SH.A. me seli ne Prizren
______________________________________________________________________________
Në mbështetje të nenit 21 të Ligjit për Ndërmarrje Publike Nr. 03/L-087 , Bordi i Drejtorëve i Kompanisë
Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor “Sh. A. në Prizren morri Vendim të Shpallë:
RISHPALLJE E KONKURSIT
Për pozitën e punës:
Zyrtar Kryesor Financiar (ZLF) dhe i Thesarit
Koeficienti i pagës :10
Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive te punës:
1. Zyrtari Kryesor Financiar (“ZKF”) do të menaxhoj, nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e KSHE,
çështjet financiare të Shoqërisë, varësisht prej kufizimeve të vëna nga Këshilli i Drejtorëve do të ketë
autoritetin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për Shoqërinë, dhe do të jetë përgjegjës që:
1.1. Të mirëmbajë llogaritë e Shoqërisë të azhurnuara dhe të sakta;
Të themeloj dhe udhëheq të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet,
pranimet e parave të gatshme, dhe pasuritë themelore. Të monitoroj llogaritë e pagueshme dhe të
koordinojë pagesën e faturave dhe blerjet speciale. Të rishikojë shpenzimet e të punësuarve për të
siguruar pajtueshmërinë me politikat e Shoqërisë dhe buxhetin para pagesës së tyre;
1.2. Të përgatisë të dhënët e Shoqërisë për auditim në fund të vitit;
1.3. Të rishikoj, të arrij marrëveshje për prokurime dhe mirëmbajtje të të gjitha bizneseve të
ndërlidhura me politikat e sigurimit;
1.4. Të koordinojë funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve, si
dhe të bëj blerje me KSHE dhe zyrën apo funksionin e prokurimit të Shoqërisë;
1.5. Menaxhoj thesarin e Shoqërisë;
1.6. Të vendos dhe përgatitë buxhetet; dhe
1.7. Çfarëdo tjetër detyre e përcaktuar nga ana e KSHE.
Zyrtarit të cilit i Raporton: Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve të Kompanisë.
Kualifikimet dhe aftësitë:



Përgatitja profesionale/shkollore: Fakulteti Ekonomik
Përvojë të konsiderueshme profesionale së paku 5 vite nga fusha e financave dhe kontabilitetit

Kushtet e veçanta: Njohja e programeve Microsoft Office, aftësi organizative, komunikuese, patentë
shoferi kategoria B, trajnime të ndryshme profesionale, etj.
Dokumentet e nevojshme:







Diplomën e Fakultetit Ekonomik, Ekonomist i Diplomuar
CV-në,
Kopja e letërnjoftimit,
Çertifikat që nuk është nën hetime,
Letrën përcjellëse- motivuese,
Referencat dhe certifikatat.

Aplikacionet mund të merren në Drejtorinë e KRU”Hidroregjioni Jugor”Sh.A rr.Wesly Clark pn.
Prizren,ose në e- mail adresë: sh. a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com.
Aplikacionet dhe dokumentet përcjellëse duhet të dorëzohen në zyre të shërbimit për punë juridike dhe të
përgjithshme të mbyllura në pliko.
Rrishpallja e Konkursit do të jetë i hapur 30 ditë nga dita e publikimi (nga data 10.10.2018 deri me
datën 09.11.2018, në ora 16:00).
K.R.U. “ Hidroregjioni Jugor “ – Prizren

