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 20 Gusht 2013 për
poziten:
Një (1) Zyrtar financiar
Referenca e titullit të punës (MIE-DBF-004)
Konkursi do jetë i hapur nga data 11.09.2013 deri me datën 17.09. 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:

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Integrimit Europian
Ministarstvo Evropske Integracije/ Ministry of European Integration

Na osnovu Zakona Br. 03/L-149 za Državne Službenike Kosova i na osnovu člana 22 stava
3 Uredbe Br. 02/2010 o proceduri regrutovanja u javnoj službi, Ministarstvo za Evropske
Integracije objavljuje:
NAPOMENU O OBAVEŠTENJU PRODUŽENJA ROKA KONKURSA
Produžen je za sedam (7) dana rok konkursa, objavljen 20.08.2013 za ova radna mesta:
Odeljenje za Budžet i Finansije:
Jedan (1) Finansijski Službenik
Referenca radnog mesta (MEI-DBF-004)
Konkurs će biti otvoren od datuma 11.09.2013 do 17.09.2013.

Kandidati koji su prethodno konkurisali za ovo radno mesto nemaju potrebe da ponovo
konkurišu.
PROCEDURE KONKURISANJA: Formular za prijavu i opis rada može se dobiti na
recepcije zgrade Vlade Republike Kosova (ul. Majka Tereza BB) a takođe se može preuzeti
i sa internet veb stranice MEI , www.mei-ks.net.
Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama neophodnih obrazovnih potvrda i certifikata za
stručnu spremu, radno iskustvo, završene kurseve, reference i dr., mogu se dostaviti:
-

Direktno u Kancelarija za Osoblje unutar MEI, kao i

-

Putem pošte.

Podnete aplikacije posle određenog roka, nepotpune i pogrešno popunjene aplikacije
smatraće se za nevažeće i neće se uzeti u obzir.
Kandidati treba da podnesu aplikacije sa tačnim podacima. U slučaju ne ispunjavanja ovih
zahteva i dostavljanja netačnih podataka, aplikacije se odbijaju, takođe i korišćenje ne
službenih formulara rezultiraće sa neposrednim odbijanjem prijave/aplikacije.
Primljene aplikacije posle određenog roka, smatraju se prihvatljivim ako datum poštanske
pošiljke, ili bilo koji drugi dokaz za datum pošiljke, dokazuje da aplikacije je poslata
putem pošte pre isteka roka za podnošenje aplikacija.
Za dodatne informacije možete pozvati na telefon: 038 200 27-009

