Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Integrimit Europian
Ministarstvo za Evropske Integracije/ Ministry of European Integration
______________________________________________________________________________
Ministria e Integrimit Europian duke u bazuar ne Ligjin për Shërbimi Civil të Republikës se
Kosovës L.Nr. 03/L-149 dhe Rregulloren nr 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin
Civil te Republikës se Kosovës shpall – konkurs :
Një (1) Departamenti për Koordinimin e Procesit të Stabilizim Asocimit
Referenca e titullit të punës (MIE-DKPSA-001)
Koeficienti : 10
Vendi: Prishtinë
Qëllimi vendit të punës:
•
•
•

•

•

Udhëheqja, përkrahja dhe mbikëqyrja efektive e punës së stafit të Departamentit;
Udhëheqja, përkrahja dhe mbikëqyrja efektive e planifikimit, monitorimit dhe
vlerësimit të dokumenteve kyçe në fushën e integrimit evropian, në nivel të MIE
Udhëheqja, përkrahja dhe mbikëqyrja efektive e koordinimit dhe monitorimit të
marrëveshjeve, politikave dhe dokumenteve strategjike të dala nga procesi i Integrimit
Evropian;
Udhëheqja, përkrahja dhe mbikëqyrja efektive e proceseve rreth dialogut ndërmjet
Qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian në kuadër të Procesit të Stabilizim
Asociimit
Koordinon Strukturat negociuese qeveritare në kuadër të MIE

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Nën mbikëqyrjen e Sekretarit të Përgjithshëm, Drejtori është përgjegjës për:
•
•

Koordinon procesin e Stabilizim Asociimit në nivelin e MIE
Koordinimi i strukturave negociuese Qeveritare në fushën e integrimit evropian

•
•
•
•

Koordinimi i dokumenteve strategjike Qeveritare në fushën e integrimit evropian në
nivelin e MIE
Koordinimi i raportimit të rregullt në Komisionin Evropian në nivelin e MIE
Ofron mbështetje në cilësi të sekretariatit për Këshillin Ministror dhe komitetin punues
për integrim evropian
Kryerjen e detyrave tjera që kërkohen nga Sekretari Përgjithshëm i MIE-së.

Shkathtësitë e kërkuara (kualifikimet, përvojat si dhe shkathtësitë tjera që kërkohen për këtë vend të
punës)
• Diplomë universitare në Ekonomi , Drejtësi, Shkenca Politike,
• Studimet post universitare në administarë publike, menaxhment, shkencave politike ose
fusha të ngjajshme
• Shtatë vite përvojë pune , prej tyre katër në vende udhëheqëse në administratën
publike, organizatat ndërkombëtare, organizatat joqeveritare ose në sektorë të ngjashëm
• Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze
• Shkathtësi komunikuese
• Aftësi organizative dhe planifikuese
• Aftësi për të punuar si pjesë e ekipit
• Aftësi të dëshmuar administrative, organizative, shkathtësi prijëse (menaxheriale).
• Aftësi për të punuar nën presion dhe përtej orarit të punës
• Njohje e mirë e programeve kompjuterike (Microsoft Office, Internet, etj.)
Një (1) Drejtor i Departamentit për të Drejtën e BE-së (i rishpllaur)
Referenca e titullit të punës (MIE-DDBE-001)
Koeficienti : 10
Vendi: Prishtinë
Qëllimi vendit të punës:
Menaxhimin dhe koordinimin e procesit të implementimit të Acquis së BE-së në sistemin ligjor
të Kosovës, ofron ekspertizës juridike për implementimin e politikave dhe legjislacionit të BE-së
brenda sistemit ligjor të Kosovës, bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet në fushën e negocimit
të marrëveshjeve në mes Qeverisë dhe BE-së, ofron mbështetje ligjore për Qeverinë dhe të gjitha
ministritë e linjës gjatë përgatitjes së prioriteteve që dalin nga marrëveshjet e Republikës së
Kosovës me BE-në, veçanërisht MSA-në dhe marrëveshjet vijuese, dhe koordinon dhe
menaxhon procesin e përkthimit të legjislacionit të BE-së në përgjithësi.
Detyrat dhe përgjegjësitë:
•

Nën mbikëqyrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Integrimit Evropian,
Drejtori është përgjegjës të:

•

Menaxhimin dhe koordinimin e punës për fushë-veprimtarinë e gjithëmbarshme të
Departamentit për të Drejtën e BE-së, dhe jep këshilla ligjore rreth interpretimit të
legjislacionit të BE-së për institucionet e Kosovës

•

Përfaqësimin e Departamentit për të Drejtën e BE-së në takimet dhe mbledhjet brenda
Qeverisë dhe merr pjesë në Grupet Punuese brenda dhe jashtë Kosovës me rendësi për
procesin e integrimit Evropian të Kosovës, veçanërisht në implementimin e të Drejtës së
BE-së në sistemin ligjor të Kosovës

•

Koordinon, ofron ekspertizë në përgatitjen e dokumenteve kyçe për procesin e
gjithëmbarshëm të integrimit të Kosovës në BE, ofron ekspertizë në interpretimin dhe
zbatimin e MSA-së dhe përgatitjen e versionit të Acquis në gjuhën shqipe dhe serbe,

•

Koordinon procesin e gjithëmbarshëm të harmonizimit të legjislacionit të Kosovës me
Acquis të BE-së, veçanërisht planifikimin e tij strategjik dhe monitorimin

•

Është pjesë e procesit dhe e negociatave të institucioneve të Kosovës për integrim
Europian gjatë fazave të negocimit dhe procesit të implementimit të MSA-së dhe
marrëveshjeve vijuese 10%

•

Krijon bashkëpunim me organet dhe institucionet e BE-së dhe me institucionet e tjera
vendore të përfshira në procesin e implementimit të Acquis së BE-së

•

Kryen detyra të tjera shtesë, sipas kërkesës se Sekretarit të Përgjithshëm

Shkathtësitë e kërkuara (kualifikimet, përvojat si dhe shkathtësitë tjera që kërkohen për këtë vend të
punës)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplomë universitare në Drejtësi,
Studime Post-Diplomime në fushën e të Drejtës Evropiane veçanërisht në universitetet
evropiane është përparësi;
Shtatë vite përvojë pune , prej tyre katër në vende udhëheqëse
Njohja e gjuhës shqipe apo serbe.
Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar ndërsa njohja e
gjuhëve tjera është përparësi;
Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi;
Aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e programit MS Office.
Aftësi për të punuar në ekip;
Gatishmëri për të punuar pas orarit të punës dhe nën presionin e vazhdueshëm kohor.

Formulari për aplikim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e ndërtesës së
Qeverisë së Republikës së Kosovës (rruga Nëna Terezë p.n.) gjithashtu mund të tërhiqen edhe
nga Web Faqja e internetit të MIE-së.
Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopjet e dëshmive për kualifikimet e nevojshme
arsimore, përvojën e punës, kurset e ndjekura, referencat etj, mund të dorëzohen:
-

Drejtpërdrejtë në Zyrën e Personelit të MIE-së si dhe

-

Përmes postës.

Aplikacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i plotësuar gabueshëm, do të
konsiderohet i pavlefshëm dhe nuk do të merret në konsiderim.
Kandidatët duhet të dorëzojnë aplikacione me të dhëna të sakta. Në rast të mosplotësimit të
këtyre kërkesave ose ofrimit të informatave jo të sakta, aplikacioni refuzohet, gjithashtu
përdorimi i formularëve jozyrtar rezulton në refuzimin e menjëhershëm të aplikimit.
Aplikacionet e pranuara pas afatit të caktuar, konsiderohen të pranueshme nëse data në
dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është
dërguar(postuar) para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve.
Kohëzgjatja e emërimit-punësimit bëhet në përputhje me LSHCK, në të cilën është e përfshirë
periudha e punës provuese prej një (1) viti.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër/ngushtë do të kontaktohen.
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit dhe do të jetë i hapur nga data 16.09.2013
deri 30.09.2013, deri në ora 16.00.
Për informata shtesë mundë të kontaktoni Zyrën e Personelit të MIE-së,
në telefonin: 038 200 27-006
Konkursi dhe kërkesa për punësim janë të publikuara edhe në Web-Faqene Ministrisë:
www.mei-ks.net
“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore
nga të gjitha komunitetet në Kosovë”
“Komunitetet jo-shumicë dhe pjestarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe
proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç
specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës
së Kosovës.

