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SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 

 

Pozita:   Zyrtar Ligjor i Burimeve Njerëzore  
 

Departamenti :  i  Burimeve Njerëzore 

 

Niveli i gradës:  6  

           

 

Përmbledhje e Detyrave dhe Përgjegjësive:  

 

 Në bashkëpunim me udhëheqësit e njësive organizative të BQK-së përgatit konkurset për 

vende të lira pune; 

 Përgatit aktet individuale juridike me të cilat rregullohet statusi juridik i stafit (themelimi 

dhe ndërprerja e marrëdhënies së punës) me të cilat sigurohet implementimi  efikas i 

administrimit të departamentit të burimeve  njerëzore; 

 Kryen punë tjera administrative që kanë të bëjnë me personelin; 

 Ofron shërbimet e sekretarisë së komisionit disiplinor dhe komsionit të ankesave të BQK-

së;  

 Drafton, rishikon dokumentet dhe aktet e burimeve  njerëzore duke përfshirë propozimin  

e politikave dhe rekomandimeve relevante të Burimeve Njerëzore; 

 Ofron këshilla ligjore verbale dhe me shkrim nga lëmia e burimeve njerëzore; 

për udhëheqësin e Burimeve  Njerëzore,  kolegët e departamentit, dhe të punësuarve tjerë.  

 Kryen detyra ligjore nga fusha e burimeve njerëzore, me fokus të veçantë në çështjet ligjore 

që kanë të bëjë me kriteret e përgjithshme të punësimit; 

 Zbaton politikat dhe rregullat e caktuara të Burimeve Njerëzore dhe ofron opinionet 

juridike; 

 Shqyrton kërkesat e paraqitura, identifikon rastet e tilla dhe jep rekomandime profesionale 

për veprime të mëtejme; 

 Ndërmerr veprime ligjore brenda autorizimeve dhe përgjegjësive të deleguara; 

 Kryen detyra të tjera ngarkohen nga udhëheqësi Burimeve Njerëzore.  

 

Dituritë e kërkuara: 

 Diplomë universitare në Fakultetin Juridik;  

 Njohje e ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës me theks të veçantë në njohjen 

e Ligjit të Punës; 

 Rrjedhshmëri në të folur dhe në të shkruar të gjuhës shqipe dhe/ose serbe; 

 Njohja e gjuhës angleze e preferueshme; 

 Njohje e aplikacioneve të MS-Office. 
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Përvoja e kërkuar: 

 Minimum 3 vite përvojë pune profesionale në fushën juridike. Përvoja e kërkuara në fushën 

e burimeve njerëzore do të jetë përparësi. 

 

Kërkesat e posaçme: 

 Vëmendje në detaje, ne formulime të qarta dhe saktësi ; 

 Aftësi të mira komunikuese në të folur dhe  të shkruar si dhe aftësi për zgjidhjen e 

problemeve sipas prioriteteve; 

 Aftësi të shkëlqyeshme për të ofruar konsultim dhe aftësi të mira ndër personale; 

 

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 24 Gusht 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. 

 

 

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

