Aneksi A

SHPALLJE E VENDI TË LIRË TË PUNËS
Forca Tokësore
Tabela .1

Nr.
Pozicioni i
punës

1

Punëtor
mirëmbajtje

Struktura e
interesuar/
Forca
Rep. ushtarak
nr.1060 në FT.

Vendi
ku
ndodhet
Babrru,
Tiranë.

Lloji i
kontratës
së punës

Procedura e përzgjedhjes
së kandidatëve

Me dosje

Intervista

Me dosje

Nuk aplikohet

Afati i aplikimit

Fillimi

Mbarimi

01.09.2018

15.09.2018

E pacaktuar

Formulari nr. 1
“Punëtor mirëmbajtje”, në skuadrën e shërbimeve, në togën e mbështetjes me shërbime,
në kompaninë e mbështetjes.
2. Kodi i pozicionit: C1
3. Reparti/Institucioni: Reparti ushtarak nr.1060 në Forcën Tokësore
4. Vendi:
Babrru, Tiranë.
5. Paga: VKM Nr. 202 datë 15.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr.717 datë 23.06.2009”,
“Pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nënpunësve të disa institucioneve
buxhetore”, i nrdyshuar, lidhja II/1 me klasën IV (33.400 tridhjetë e tre mijë e katërqind).
6. Lloji i kontratës së punës:
E pacaktuar
7. Data e fillimit të aplikimit:
01.09.2018
8. Data e mbylljes së aplikimit:
15.09.2018
9. Mënyra e aplikimit:
Me dosje
10. Përshkrimi i punës:
Detyrat kryesore: Punëtor mirëmbajtje”, në skuadrën e shërbimeve, në togën e mbështetjes me shërbime, në
kompaninë e mbështetjes, bën dhe mban përgjegjësi :
- Kujdeset në mënyrë të veçantë për pastrimin e mirëmbajtjen higjenike të nderëtsave në garnizon.
- Kujdeset për pastërtin e mureve, dritareve, dyshemeve dhe inventarit –mobiljeve në salla, koridore
dhe tualete gjatë orarit zyrtar (dezifekton WC-të, largon pluhurin nga inventaret që ndodhen në salla
dhe koridore, bartë mbeturinat, letrat e përdorura etj.).
- Mirëmban dhe ujit lulet , grmbullon dhe largon mbeturinat nga reparti duke i dërguar në vende të
caktuara dhe bën dezifektimin e ambjenteve, tualeteve etj..
- Pastron oborrin rreth objekteve, mirëmban paisjen për pastrimin e objektit.
- Ndihmon komandantin e togës për realizimin e detyrave.
- Në vartësi të situatave në repart kryen edhe detyra të tjera të ngarkuara nga eprorët e tij.
a. Përgjegjësitë: Përgjigjet për mirëmbajtjen e ambientit të punës dhe për materialet që ka të inventarizuara
ne magazinë.
1. Pozicioni i Punës:

11. Kërkesat specifike të pozicionit të punës:
a. Grada/Titulli:
b. Arsimi :
c. Kualifikimi:
d.
e.
f.
g.

h.

Civil
Të ketë kryer arsimin e mesëm.
Të ketë përvojë pune.
Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.
Trajnimi:
Të ketë kryer arsimin e mesëm.
Eksperienca në Punë: Mbi 5 vjet vjetërsi në punë.
Gjuha e huaj:
Kërkesa të tjera specifike:
- Të jetë gjithmon në gadishmëri me materialet që disponon për zbatimin e detyarve.
- Ti raportojë komandantit të tij direkt.
Niveli i certifikatës së sigurisë: -

12. Procedura e përzgjedhjes së kandidatëve:
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet nga një komision vlerësimi i përbërë nga 3 (tre) veta.
Procedura e përzgjedhjes së kandidatëve përfshin:
▪ Përzgjedhjen paraprake;
▪ Vlerësimin e dokumenteve të kandidatëve, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të eksperiencës e të
trajnimeve, të lidhura me fushën përkatëse;
Përzgjedhja paraprake e kandidaturave do të realizohet nga Komisioni i ngritur me urdhër në Komandën e
Forcës Tokësore, mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga kandidatët.
Komisioni verifikon dokumentacionin e aplikantëve, nëse ai është i plotë dhe i saktë, si dhe plotësimin e
kërkesave të pozicionit të punës nga ana e tyre dhe përcaktonë kandidatët që plotësojnë kërkesat e
pozicionit.
Vetëm kandidatët që plotëojnë kërkesat e pozicionit do të njoftohen për vazhdimin e mëtejshëm të
konkurrimit.
Konkurimi me kandidatët që plotësonë kerkesat e pozicionit të punës përfshin:
▪ Vlerësimin e dokumenteve të kandidatëve (vlerësimin e arsimimit/kualifikimit, vlerësimin e trajnimit
dhe vlerësimin e eksperiencës të lidhura me fushën përkatëse);
Në mbyllje të procesit të vlerësimit, tre kandidatët që kanë marrë më shumë pikë i paraqiten autoriteteve
vendimarrëse për miratimin e kandidatit më të përshtatshëm për mbulimin e pozicionit të shpallur.
Me emërimin në pozicionin e punës do të lidhet kontrata individuale e punës.

