Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 38 (1,2,3 dhe 4) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovë, Neni 40 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor
dhe Infrastrukturës shpall:

Konkurs
Lëvizje brenda kategorisë
Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin
apo në një tjetër institucion të shërbimit civil.
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1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bënë monitorimin e gjendjes së natyrës dhe biodiversitetit (faunës) në Zonat e Mbrojtura dhe propozon masat
për mbrojtjen e tyre;
Bën inventarizimin, hulumtimin dhe studimin e të gjithë përbërësve të larmisë biologjike e të peizazhit;
Bënë hartimin e bazave të të dhënave afatgjata për llojet e shtazëve (faunës), tipave të vendbanimeve,
ekosistemeve dhe peizazheve,
Bën mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave lidhur me mbrojtjen e vlerave të biodiversitetit, llojeve të rralla, të
rrezikuara, endemike, relikte, etj.
Plotëson dhe mbanë regjistrin qendror të biodiversitetit;
Harton arsyeshmërinë profesionale dhe procedon vlerat e reja për mbrojtje ligjore, monitoron dhe raporton për
gjendjen e biodiversitetit.
Bashkëpunon me institucionet vendore dhe ndërkombëtare në fushën e biodiversiteti.

2. Kushtet për lëvizjen brenda kategorisë dhe kërkesat e veçanta
•

Të jetë nëpunes civilë i të njëjtës kategori për të cilen aplikon.

•

Të jetë nëpunes civil i konfirmuar në detyrë në rastin e lëvizjes brenda kategorisë profesionale.

•

Të mos jetë ndëshkuar me ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende.

•

Të jetë vlerësuar të paktën 'mire' për rezultatet në punë, të paktën gjatë dy viteve te fundit të vlerësimit.

•

Në rastin e konkurimit për levizje brenda kategorisë profesionale të jetë vlerësuar të paktën mirë në vitin e fundit.

3. Kërkesat e përgjithshme formale

Arsimi i kërkuar: Diplomë e studimeve universitare në fushën e biologjisë, ekologjisë dhe të ngjashme me të paktën
180 kredi/ECTS apo ekuivalent me to.

Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë pune në fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin
e pozitës se lirë të punës.

4. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme
•
•
•
•
•
•
•

Njohurit profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve bazike,
Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin,
Njohuri lidhur me monitorimin dhe evidentimin e vlerave të biodiversitetit,
Aftësi për të punuar me vet- iniciativë në kuadër të planeve të punës dhe procedurat përkatëse,
Shkakësi të mira komunikimi, përfshire aftësinë për të dhënë e udhëzime dhe përcjelljen e informatave tek të
tjerët,
Shkakësi kompjuterike në aplikimin e programeve (Word, Exel, Power Point etj.)
Njohja e njërës nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës (me shkrim dhe me gojë), përderisa përparësi kanë
kandidatet qe e njohin gjuhen angleze dhe te tjera.
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5.Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim
•
•
•
•
•

Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
Kopjet e dëshmisë së punësimit
Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende

6. Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak
•

Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet për lëvizje brenda kategorisë do të shpallet më së largu deri më
datën 20/01/2022, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )

7. Data, vendi dhe ora ku do të zhvillohet intervista me gojë
•

26.01.2022, Ndertesa e ish Rilindjes, Kati 16, ora 10:00

8. Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësive që do të vlerësohen në intervistën me gojë
•
•
•
•
•
•
•

Njohurit profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve bazike,
Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin,
Njohuri lidhur me monitorimin dhe evidentimin e vlerave të biodiversitetit,
Aftësi për të punuar me vet- iniciativë në kuadër të planeve të punës dhe procedurat përkatëse,
Shkakësi të mira komunikimi, përfshire aftësinë për të dhënë e udhëzime dhe përcjelljen e informatave tek të
tjerët,
Shkakësi kompjuterike në aplikimin e programeve (Word, Exel, Power Point etj.)
Njohja e njërës nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës (me shkrim dhe me gojë), përderisa përparësi kanë
kandidatet qe e njohin gjuhen angleze dhe te tjera.

9. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
•

Intervist

10. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
•

Përmes email dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

11. Mënyra e aplikimit
•

Përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

12. Data e shpalljes së rezultateve përfundimtare
•

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutimi elektronik
(https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht
në mënyrë elektronike.
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Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil
të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara
inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen
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