
 
 

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 
              

 

Titulli:   Personel për Logjistikë                     

                          

Divizioni:   i Shërbimeve Administrative                                                

   

Raporton tek:  Udhëheqësi i Divizionit 

 

Niveli i gradës:  10 

        

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:    

 Planifikon, implementon dhe kontrollon në mënyrë efikase dhe sa më ekonomike 

logjistikën, e qarkullimin e materialit shpenzues për zyre dhe materialit tjetër përkatës 

nën përgjegjësinë e tij;  

 Zhvillon dhe implementon metoda dhe mjete për të realizuar në mënyrë sa më efikase 

planin e logjistikës;  

 Siguron dhe furnizon me material për zyrë dhe me material tjetër shpenzues në mënyrë 

efikase njësitë organizative të BQK-së;  

 Zbaton kërkesat për furnizim me mall përkatës nga depoja, sipas kërkesave që vijnë nga 

stafi;  

 Mirëmban dokumentacionin furnizues duke regjistruar çdo kërkesë me qëllim të 

raportimit të shpenzimeve;   

 Kujdeset për regjistrimin e hyrjeve - daljeve të mallit në kuadër të depos dhe i raporton në 

mënyrë periodike Udhëheqësit të Divizionit;  

 Kujdeset për furnizimin dhe bartjen e mallit deri në depo;  

 Përgjegjës për koordinimin dhe mirëmbajtjen e depos në aspektin organizativ dhe 

administrativ;    

 Kryen punë të tjera logjistike sipas kërkesës së paraqitur nga Udhëheqësi i Divizionit.  

 

Njohuritë e kërkuara: 

 Shkolla e mesme nga fushat relevante për këtë post;   

 Njohuri të mira të punës me kompjuter;  

 Një vit përvojë në punë të ngjashme; 

 Patentë shoferi.  

 

Përvoja e kërkuar: 

 E dëshirueshme.  

 

Njohja e gjuhëve të huaja: 

 Njohja e gjuhës angleze e preferueshme. 

 

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;  

 Letrën përcjellëse ( motivuese)  ku theksohet interesimi për këtë pozitë; 

 Kopjet e diplomave të verifikuara nga MASHT –i (të cilat janë të lëshuara nga Bartësit 

Privat të Arsimit të Lartë),  ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet 

të jenë të njohura/nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it; 



 Kopjen e patentë shoferit; 

 Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë; 

Procedura e aplikimit: 

 Afati i fundit për aplikim është 6 gusht 2014.  

 Aplikimi mund të bëhet on-line (http://hris.bqk-kos.org)  përmes faqes zyrtare të BQK-së 

ose përmes arkivit të BQK-së, nr:8; Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret 

parasysh.  

 Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org 

 Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. 
 

http://hris.bqk-kos.org/
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