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 : Punëtor/e ndihmës në operativë, 1 (një) në Njësinë Punuese në Prizren
Paga :
Koeficijenti sipas Rregullores së Kompanisë.
Kushtet për punësim ( edukimi i kërkuar )
Përgaditja shkollore : Shkolla e mesme
Përvoja e punës: Se paku gjashte muaj
Kushtet e veçanta: Njohja e programeve: Microsoft Office
Detyrat dhe përgjegjësitë:
Te jete i afte qe me orar te plote dhe pa kufizime te kryej detyrat e punës
Mban evidencën e punimeve në riparimin e tubacioneve te ujësjellësit dhe kanalizimit.
Mban historinë e rrugëve për intervenimet në tubacion te ujit dhe të kanalizimit, veç e veç.
Njofton zëdhënësen për defektet e paraqitura gjatë ditës.
Përgatitë listat për të ardhurat personale për punëtoret e operativës
Kryen çdo pune administrative qe paraqitet ne operativ.
Përgatit të ardhurat personale për punëtoret e operatives.
Kryen edhe punë të tjera sipas urdhëresave të shefit të operativës dhe menaxherit të njësisë Prizren.
Për punën që kryen i përgjigjet Udhëheqësit të 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 e Shkollës mesme (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

