Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Integrimit Europian
Ministarstvo Evropske Integracije/ Ministry of European Integration
Në bazë të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Kosovës, dhe në mbështetje të nenit
22 paragrafi 3 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil,
Ministria e Integrimit Europian shpall:
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT
Vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë afati i konkursit, i shpallur me datën 3 Qershor 2013
për pozitat:
Një (1) Drejtor i Departamentit Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Referenca e titullit të punës (MIE-DFSHP-001)
Një (1) Drejtor i Departamentit për të Drejtën e BE-së
Referenca e titullit të punës (MIE-DDBE-001)

Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Buxhetit dhe Financave
Referenca e titullit të punës (MIE-DBF-001)
Konkursi do jetë i hapur nga data 25 Qershor deri me datën 01 Korik 2013
Kandidatët që kanë aplikuar më parë për këtë pozitë nuk kanë nevojë të aplikojnë përsëri.
PROCEDURA E KONKURIMIT: Formulari për aplikim dhe përshkrimi i punës mund të
merret në recepcionin e Ndërtesa e Qeverisë (rruga Nëna Terezë p.n.) gjithashtu mund të
tërhiqen edhe nga Web Faqja e internetit të MIE-së www.mei-ks.net
.
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.
Për informata shtesë, mund të telefononi në: 038 200 27-006
Konkursi dhe kërkesa për punësim janë të publikuara edhe në Web-Faqene Ministrisë:

