K.R.U “Hidroregjioni Jugor” SH.A. me seli ne Prizren
_________________________________________________________________________________
Ne bazë të Nenit 8 të Ligjit të punës Nr.03/L-212, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Hidroregjioni Jugor “ SH.A. Prizren , me datë
04.12.2018 shpall:
KONKURS
Kompania :
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Hidroregjioni Jugor “ SH.A. në Prizren
Pozita e punës : Operator për rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit, 1 (një) në Njësinë Punuese në Prizren
Paga :
Koeficijenti sipas Rregullores së Kompanisë.
Kushtet për punësim ( edukimi i kërkuar )
Përgaditja shkollore : Bachelor i Hidro-ndërtimtarisë
Përvoja e punës: Se paku një vit
Kushtet e veçanta: Njohja e programeve: Microsoft Office (Ëord, Excel, PoëerPoint), Autocad,Ëatercad, aftësi komunikuese dhe
organizative, e domosdoshme patentë shoferi kategoria B. Preferohet trajnime të ndryshme në lëmin adekuate
Detyrat dhe përgjegjësitë:
Te jete i afte qe me orar te plote dhe pa kufizime te kryej detyrat e punës,
Pune efikase ditore te nevojave te kompanisë për operacionet për furnizim me ujë,
Koordinon punën ne sektorin e Detektimit,
Koordinon punën ne sektorin e bllombimit te ujëmatësve,
Përgatitjen e hartave me te dhëna nga tereni ( Rrjeti i ujësjellësit dhe kanalizimit),
Hartimin e projekteve ideore teknike investive,
Mbikëqyrjen dhe menaxhimin e Realizimit te projekteve sipas nevojës,
Analizimi dhe kontrollimin e shpenzimeve te ujit -ujëmatësit kryesor dhe zonal,
Ndihmon organizimin e punëve ne operative,
Menaxhimin dhe raportimin për zhvillimin e aktiviteteve ne te gjitha sektorët e lartshënuar,
Kryen edhe punë tjera sipas urdhrit te Udhëheqës i Njësisë Punuese,
Për punën që kryen i përgjigjet Udhëheqës i Njësisë Punuese.
Procedura e aplikimit :
Kandidatet e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin e Kompanisë dhe së bashku me aplikacion të bashkangjesin edhe këto dokumente:
Biografin(CV)e detajuar,
Letërnjoftim-kopje,
Letërmotivimi,
Diplomën Universitare (Obligative diploma e noterizuar),
Dëshmi mbi përvojën e sukseshme paraprake,
Dëshmi që nuk është nën hetime
Aplikacionet mund të tërhiqen në zyrën të KRU”Hidroregjioni jugor”Sh.A., me adresë Rr.”Wesly Clark” pn.Prizren.
Aplikacionet dhe dokumentet përcjellëse duhet të dorzohen në zyre të shërbimit për punë juridike dhe të përgjithshme të mbyllura në pako.
Dokumenetet nuk kthehen.
Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimi respektivisht deri me datën18.12.2018 në ora 16:00.
K.R.U. “ Hidroregjioni Jugor “ Sh.A– Prizren

