
 
 

 

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË TË PUNËS 

 

Titulli: Zyrtar për sigurinë dhe shëndetin në punë  

Divizioni: i Shërbimeve Administrative 

Departamenti: i Administratës  

Grada: 6 

I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të shërbimeve administrative 

 

 

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive: 

 

 Bën vlerësimin e rrezikshmërisë së vendeve të punës në BQK; 

 Jep udhëzime adekuate për shmangien e rreziqeve të mundshme; 

 Ofron rekomandime për metodat dhe mekanizmat për luftimin e rreziqeve të 

mundshme; 

 Propozon adaptimin e kushteve të punës ndaj individëve/stafit, veçmas në lidhje 

me karakteristikat e vendit të punës dhe me ambientet e punës; 

 Rekomandon metoda dhe procese të punës të cilat lehtësojnë dhe shmangin 

punën e njëtrajtshme/monotone me qëllim reduktimin e efekteve të punës 

monotone në shëndet; 

 Zhvillon rregulla dhe procedura për mbrojtje të shëndetit dhe sigurisë në punë 

që ndërlidhen me teknologjinë e punës, organizimin e punës, kushtet, mjedisin 

dhe marrëdhëniet sociale në BQK; 

 Ofron rekomandime për përshtatje me progresin teknologjik; 

 Harton dhe zbaton procedurat në pajtim me ligjin për mbrojtje të shëndetit, të 

sigurisë dhe të një ambienti të favorshëm për punë;  

 Në baza të rregullta javore dhe mujore raporton tek Udhëheqësi i Divizionit të 

shërbimeve administrative për ecurinë e punës; 

 Kryen edhe punë e detyra të tjera sipas delegimit nga ana e Udhëheqësit.   

 

Kriteret dhe kualifikimet: 

 Diplomë universitare; 

 Përvojë pune së paku 3 vite profesionale; 

 Njohuri të mira rreth ligjeve në fuqi që lidhen me natyrën e punës; 

 Aftësi të mira komunikuese dhe te jetë i gatshëm për punë ne grup; 

 Aftësi të mira të teknologjisë, programet Microsoft (Word, Excel, Outlook) 

Internet, etj.   



 

 

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; 

 Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga organizata kompetente;  

 Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës 

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

 Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë; 

 

Procedura e aplikimit: 

 Afati i fundit për aplikim është 23 tetor 2018. 

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

të BQK-së ose përmes arkivit të BQK-së, nr:22. 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. 
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