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 29.03.2019 shpall:
KONKURS
Kompania :
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Hidroregjioni Jugor “ SH.A. në Prizren
Pozita e punës : Teknik i/e Laboratorit ITUZ, 1 (një) në Njësin Punuese në Prizren.
Paga :
Koeficijenti sipas Rregullorës së Kompanisë.
Kushtet për punësim ( edukimi i kërkuar )
Përgaditja shkollore : Kërkohet të ketë shkollën e mesme të mjeksisë ose të jetë teknik i specializuar i laboratorit
ose lëmi të ngjajshme
Përvoja e punës: 1 vit përvojë në këtë fushë ose ngjajshëm
Kushtet e veçanta: Të ketë njohuri në Microsoft Office, aftësi tjera kompjuterike janë përparësi
Detyrat dhe përgjegjësitë :
- Te jete i afte qe me orar te plote dhe pa kufizime te kryej detyrat e punës,
- Mbikëqyr Laboratorin dhe është përgjegjës për të gjitha punët në lidhje me pajisjet e laboratorit dhe
mostrat,
- Mbikëqyrë, cakton, shqyrton dhe merr pjesë në punët e stafit për ofrimin e shërbimeve laboratorike në
mbështetje të operacioneve të trajtimit të ujërave të zeza dhe trajtimit të llumit,
Është përgjegjës për të siguruar kualitetin e punës dhe respektimin e politikave dhe procedurave, të jetë
në gjendje të ofroj trajnime për punëtorët e rinj në lidhje me procedurat e duhura të testimeve
laboratorike dhe proceset e marrjes së mostrave,
Është përgjegjës për kryerjen e detyrave teknike dhe komplekse në zonën e përgjegjësisë,
- Është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe ekzekutimin e analizave të nevojshme për përcaktimin e
parametrave të operimit,
- Të kryej të gjitha analizat e përcaktuara në programin e analizave,
- Të ndihmon realizimin e të gjitha analizave të instalimeve të reja të cilat menaxheri I vlerëson si të
nevojshme,
- Të shënon çdo ditë pjesët e kontrollit dhe rezultatet e të gjitha analizave,
- Të kryej të gjitha studimet e nevojshme për interpretimin e procesit,
- Të analizojë të gjithë komponentët toksik që ndërhyjnë në proces,
- Të kryen analizat e nevojshme për të përcaktuar dhe kontrolluar kualitetin e llumit të prodhuar,
- Të kryej analizat dhe studimet e nevojshme për përcaktimin e kualitetit të ujit të pastruar, për të shikuar
mundësinë e ripërdorimit,
- Përgjigjet për përgatitjen, standardizimin dhe operimin e disa llojeve të pajisjeve laboratorike, marrjes së
mostrave, kryerjes së operacioneve me instrumentet që normalisht mund të gjenden në një laborator të
ujërave të zeza,
- Llogarit dhe shënon rezultatet e testeve laboratorike, mbledh dhe ruan të dhënat për pajisjet,
- Ne raste mungese nga puna zëvendësohet nga Asistenti i Laboratorit,
- Për punën që kryen raporton te Menaxheri I ITUZ-së.
Procedura e aplikimit:
Kandidatet e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin e Kompanisë dhe se bashku me aplikacion të
bashkangjesin edhe këto dokumente:
- Biografin(CV)e detajuar
- Letërnjoftim-kopje
- Letërmotivimi
- Diplomën e Shkollës mesme (Obligative diploma e noterizuar),
- Deshmi mbi përvojen e sukseshme paraprake
- Deshmi që nuk është nën hetime
Aplikacionet mund të tërhiqen në zyrën të KRU”Hidroregjioni jugor”Sh.A. 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 datën 12.04.2019 në ora 16:00.
K.R.U. “ Hidroregjioni Jugor “ – Prizren

K.R.U “Hidroregjioni Jugor” SH.A. me seli në Prizren
Prema ćlanu 8 zakona o radu Br.03/L-212 Regionalna Kompanija za Vodosnabdevanje „Hidroregjioni
Jugor“ D.D.Prizren,dana
29.03.2019 godine,objavljuje
KONKURS
Kompania:
R.K.V. “Hidroregjioni Jugor “D.D. Prizren
Radno mesto: Tehnicar/ka Laboratora 1 (jedan) ITOV u Radnoj Jedinici u Prizrenu
Plata:
Koeficijent shodno Pravilniku Kompanije
Uslovi za zapošljavanje (potrebno obrazovanje)
- Školska sprema: Trazi se posedovanje Srednje Medicinske Skole ili Specializovani Tehnicar Laboratorije
ili slicne delatnosti
- Radni iskustvo: 1 (jedna) godina iskustva u ovome polju ili slicnih.
- Posebni uslovi: Da poznaje Microsoft Office, ostala kompjuterska znanja je prednost
Zadaci i odgovornosti:
- Da je sposoban sa punim radnim vremenom i bez ogranicenja da izvsava radne zadatke;
- Nadgleda Laboratoriju i odgovoran je za sve poslove vezane za laboratorijsku opremu i uzorke;
- Nadgleda, odredjuje, razmatra i učestvuje u poslovima osoblja za pružanje laboratorijskih usluga za
podršku operacija u tretiranju otpadnih voda i tretmana mulja;
- Odgovoran je za osiguranje kvaliteta rada i postovanja politika i procedura, da je u stanju da obezbijedi
obuku za nove radnike u vezi sa odgovarajućim procesima laboratorijskih testiranja i procesa uzimanja
uzoraka;
- Odgovoran je za nadgledanje i vrsenja poterebnih analiza za odrdjivanje parametara operiranja;
- Da vrsi sve analize odredjene po program analiza;
- Da pomaze realizacicji svih analiza novih instalacija koje menadjer oceni kao potrebne;
- Da obelezi svakog dana kontrolne tacke i rezultate svih analiza;
- Da vrsi sva potrebna studiranja za interpretaciju procesa;
- Da analizira sve toksicne komponente koje upadaju u process;
- Da vrsi sve potrebne analize za odredjivanje i kontrolisanje kvaliteta proizvedenoga taloga;
- Da vrsi analize i potrebne studije za odredjivanje kvaliteta ociscene vode, radi uvida u mogucnost
ponovnog koriscenja;
- Odgovoran je za pripremu, standardizaciju i operiranje nekoliko vsta laboratorijskih sredstava, uzimanje
uzoraka, vrsenja operianje sa instrumentima koji normalno mogu se naci u jednu laboratoriju otpadnih
voda;
- Racuna i obelezava rezuktate laboratorijskih testova, sakuplja i cuva podatke za sradstva;
- U sluicaju odsutnosti sa rada zamenjuje se od asistenta laboratorije;
- Za svoj rad izvestava kod mendjera ITOV-a.
Procedura aplikacije:
Zainteresovani kandidati treba da popune aplikaciju Kompanije i zajedno sa aplikacijom da prilože sledeča
dokumenta:
- Biografija(CV)detaljna
- Kopija lićne karte
- Motivaciono pismo
- Diplomu školske spreme–kopiju (obavezna overena diploma),
- Dokaz o uspešnom iskustvu koje je predviđeno
- Dokaz da nije pod istragom
Aplikacije mogu se podići u kancelariji u R.K.V.”Hidroregjioni jugor” D.D., ul.”Wesly Clark” bb, Prizren.
Aplikacije i prateća dokumentacija treba se predati u kancelariji pravne službe zatvorene u koverti. Dokumenta se
ne vracaju.
Konkurs je otvoren 15dana od dana objavljivanja i to do dana 12.04.2019 do 16.00 časova.
R.K.V. “Hidroregjioni Jugor“D.D.Prizren

