
 
 

     

Titulli:  Zyrtar për Burime Njerëzore  

 

Departamenti: I Burimeve Njerëzore 

                                                                                              

I raporton:  Drejtorit të Burimeve Njerëzore  

 

Niveli i Gradës: 6 

 

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:  

 Mirëmban data bazën e pushimeve vjetore, mjekësore dhe të tjera; 

 Mirëmban informatat e të punësuarve duke azhurnuar të dhënat e tyre në mënyrë 

elektronike; 

 Mirëmban dhe azhurnon dosjet personale; 

 Asiston në përgatitjen e pagave dhe në mungesë të Zyrtar për Llogaritjen e 

Pagave dhe Beneficioneve do ta përgatit Listën e Pagave; 

 Informon departamentet kompetente për lëvizjet e punëtorëve brenda BQK-së, 

gjithashtu edhe për punëtorët e rinj; 

 Kontribuon në ekip duke ofruar plotësimin e nevojave dhe rezultatet e punës; 

 Merr pjese në procesin rekrutimit dhe seleksionimit sipas caktimit të 

Guvernatorit; 

 Arkivon dokumentacionin e ish punonjësve të BQK-së; 

 Bashkëpunon me të punësuarit ne lidhje me politikat dhe procedurat e burimeve 

njerëzore të aplikueshme në BQK; 

 Mirëmban  dhe bënë përpunimin e të dhënave nga qasja elektronike për vijimin e 

orarit të punës, nxjerrë raporte (autputet) e vijueshmërisë dhe pushimeve në baza  

ditore, javore dhe mujore  për menaxherët përkatës në lidhje me mungesat të 

punëtorëve dhe udhëheqësin e burimeve njerëzore;  

 Promovon barazinë dhe diversitetin si pjese e kulturës në institucion; 

 Të ruaj sekretin dhe informacionin në përputhje me aktet nënligjore të Bankës; 

 Informon udhëheqësin e burimeve njerëzore direkt mbi rezultatet e punëve në 

vazhdim dhe mbi vështirësitë e hasura në lidhje me to; 

 Në mungesë të zyrtarëve tjerë të burimeve njerëzore kryen detyrat dhe 

përgjegjësitë e tyre. 

 Zbaton detyra tjera që i ngarkohen nga udhëheqësi i tij/saj; 

 

Njohuritë e kërkuara: 

 E/i diplomuar në fakultetin ekonomik, përparësi do të kenë drejtimet si: 



Menaxhment dhe Informatikë dhe Ekonomiks ose të ngjashme ; 

 Njohje e shkëlqyeshme e programeve të MS Office si dhe aftësi të përshtatjes për 

punët me softuer të burimeve njerëzore.  

  

Përvoja e kërkuar: 

 Përvojë pune profesionale së paku tri vite;  

                                                      

Kërkesat e veçanta:                                                  

 Vetiniciativë, aftësi komunikimi, punë në grupe dhe aftësi koordinimi; 

 Aftësi të vendos për prioritetet dhe strukturën e punës si dhe aftësi të menaxhojë 

kohën dhe përmbush afatet; 

 Bashkëpunim i ngushtë me të tjerët brenda dhe jashtë BQK-s për zhvillimin e 

BNJ; 

 Shkathtësi nder njerëzorë që reflektojnë objektivitet dhe diskrecion;   
 

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/

