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                                                            SHPALLJE E KONKURSIT 

Institucioni:                                        Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës 
Titulli i vendit të punës:                  Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative 
Departamenti:                                  Administratë   Njësia:  Teknologjia e Informacionit 
Kategoria funksionale/Grada:       TIK/550; Grade 9, Koeficienti – 7 
Raporton:                   Udhëheqës i Sektorit për Teknologji Informative dhe Logjistik 
Nr. Referencës:                                                                                       
 

Qëllimi i vendit të punës:  Mbikëqyrja e zbatimit të legjislacionit, procedurave dhe standardeve lidhur 

me teknologjine informative. 

Detyrat Kryesore:  

1. Përgatitja e kërkesave të shfrytëzueseve dhe specifikacioneve tjera teknike 
2. Kujdeset për montimin e pajisjeve të teknologjisë informative përfshirë kompjuter, printer, 

skaner dhe pajisje tjera 
3. Ndihmon personelin e institucionit në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë informative, 

aplikacioneve dhe bazave të dhënave dhe kryen aktivitete tjera me qëllim për t’iu ofruar 
gjithë personelit qasje të lehtë në sistemin e teknologjisë informative 

4. Instalon kompjuterët me sisteme operative Windows, Office dhe softuer tjetër sipas nevojës 
duke u kujdesur për ruajtjen e shënimeve 

5. Ndihmën në rregullimin dhe monitorimin e masave përforcuese të programeve softuerike 
dhe shërbimet ndihmëse Helpdesk 

6. Është  përgjegjës për sallën e internetit, kompjuterit dhe tërë inventarit i cili gjendet në sale 

7. Mirëmban  paisjet  elektronike për regjistrim mbi ardhjen dhe vajtjen e punëtorëve nga puna 
8. Mirëmban dhe bënë futjen e të dhënave në webfaqe 
9. Detyra të tjera – në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale – të cilat me arsye mund të 

kërkohen kohë pas kohe. 
 
Kualifikimet dhe Shkathtësitë e kërkuara:  
 

 Diploma universitare – Fakulteti i Inxhenerise Elektrike dhe Kopmjuterike, Shkencat 
Kompjuterike, pa pervoje puune ose shkolle e larte 2 vite përvojë pune 

 Të ketë njohuri profesionale ne fushen e Teknologjise Infromative 

 Shkathtësi per te organizuar punen e vet dhe per te koordinauar stafin e nivelit 
administrative 

 Shkathtesi hulumtuese, analitike dhe vlersim te informascionit, aftësi për përmbushje të 
detyrave dhe punëve nën presion 

 Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, 
Internetit ) 

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës 

Nacionalni Institut za Javno Zdravstvo Kosova / National Institute of Public Health of Kosova 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria-Vlada-Government 
 

 Ministria e Shëndetësisë / Ministarstvo Zdravsta / Ministry of Health 
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 Certifikata e Lindjes –fotokopje dhe Letërnjoftimi -fotokopje. 

 Certifikatën nën hetime, 
Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:   

Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Kosovës si dhe Rregulloren Nr. 02/2010 Për Procedurat e 
Rekrutimit në Shërbimin Civil. 

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës. 

Afati i Konkursit prej: 11.09.2019 deri me 25.09.2019 

Paraqitja e kërkesave:  Aplikacionet  merren ne  recepcion  dhe dorëzohen në zyrën  e personelit,  Në 
aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Për informata të hollësishme 
mund të kontaktoni Zyrën e Personelit në tel: 038 / 551-431 prej orës 08:00 - 16:00. 
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 
 

 
 


