
 

 

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe 

Verifikim të Pronës 
 

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE                                      

NR. 01/2020 

  Data: 28 Janar 2020 

 

Pastrues/e - Ndihmës/e (1 pozitë) 
Zyra Regjionale Mitrovicë,   
(Nr. i Ref: AKKVP 001/2020) 
Niveli: (291.36€/muaj) 
 
Nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Zyrës Regjionale të Pejë, me 
udhëzime specifike, mbajtësi i detyrës kryen punët në vijim: 
 

 Kryen pastrimin e nevojshëm, përfshirë larjen, fshirjen, 
fshirjen me thithëse elektrike dhe lustrimin; 

 Pastron sipërfaqet, përfshirë dyshemetë, orenditë, muret, 
dyert, dritaret, tepihët, etj. Zbraz dhe pastron shportat e 
mbeturinave; 

 Mban pastër zyrat, kuzhinat dhe tualetet si dhe të gjitha 
hapësirat përbërëse të objektit; 

 Mirëmban dhe pastron të gjitha pajisjet që përdoren, duke 
mos krijuar rrëmujë me dokumentacionin e hasur gjatë 
punës, dhe 

 Kryen detyra të tjera që mund t’i caktohen sipas nevojës 
nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. 
 

Kualifikimet dhe përvoja e punës: 
 

 Shkolla e Mesme e përfunduar; 

 Përvoja përkatëse e punës, do të jetë përparësi; 

 Njohja elementare e gjuhës angleze – për të kuptuar 
konstruksionet dhe/ose udhëzimet e thjeshta mund të jetë 
përparësi; 

 Aftësi për të përdorur pajisjet për pastrim të zyrës. 
  

Pastrues/e - Ndihmës/e (1 pozitë) 
Zyra Regjionale Pejë,    
(Nr. i Ref: AKKVP 002/2020) 
Niveli: (291.36 €/muaj) 
 
Nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Zyrës Regjionale të Pejë, me 
udhëzime specifike, mbajtësi i detyrës kryen punët në vijim: 
 

 Kryen pastrimin e nevojshëm, përfshirë larjen, fshirjen, 
fshirjen me thithëse elektrike dhe lustrimin; 

 Pastron sipërfaqet, përfshirë dyshemetë, orenditë, muret, 
dyert, dritaret, tepihët, etj. Zbraz dhe pastron shportat e 
mbeturinave; 

 Mban pastër zyrat, kuzhinat dhe tualetet si dhe të gjitha 
hapësirat përbërëse të objektit; 

 Mirëmban dhe pastron të gjitha pajisjet që përdoren, duke 
mos krijuar rrëmujë me dokumentacionin e hasur gjatë 
punës, dhe 

 Kryen detyra të tjera që mund t’i caktohen sipas nevojës 
nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. 

 
Kualifikimet dhe përvoja e punës: 
 

 Shkolla e Mesme e përfunduar; 

 Përvoja përkatëse e punës, do të jetë përparësi; 

 Njohja elementare e gjuhës angleze – për të kuptuar 
konstruksionet dhe/ose udhëzimet e thjeshta mund të jetë 
përparësi; 

 Aftësi për të përdorur pajisjet për pastrim të zyrës. 
  

Kjo pozitë është përcaktuar në bazë të Nenin 8, paragrafin 1 dhe 2 të Ligjit Nr. 03/L 212 të Punës, të Republikës së Kosovës.  

Detajet lidhur me përshkrimin dhe kushtet e punës për këtë pozitë mund të shkarkohen nga www.kpacva.org/jobs  
apo mund të merren në të gjitha zyrat e AKKVP-së. Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë online përmes AKKVP ueb 
faqes:  http://www.http://kpcva.org/sq/jobs.asp 
Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pa kompletuara mund të refuzohen. Për shkak të 
numrit të madh të aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Për 
informata më të hollësishme mund të kontaktoni Zyren e Burimeve Njerëzore përmes postës elektronike në: recruit@kpcva.org. 

Afati i fundit për të paraqitur aplikacionet është  03 Shkurt 2020 
 

ZYRAT E AKKVP /KPCVA OFFICES/KANCELARIJE KAUVI-a 
ZYRAT E AKKVP/KPA OFFICES/KANCELARIJE KAUVI-a.  Selia/Headquarters/Sedište; Perandori Justinian 71, Prishtinë/Priština, tel. 038 249 
918, fax. 038 249 919.  Gjilan/Gnjilane; Medllin Ollbrajt rr./ul/st. nr/br/no. 199, tel. 0280 320 289, fax. 0280 324 067.  Mitrovicë/Mitrovica; Shemsi 
Ahmeti nn;, tel. 028 530 136/7, fax. 028 530 139, Pjesa Veriore e Mitrovicës/Severni deo Mitrovice;  Filip Visnjic  (ndertesa e Trepces/ zgrada Trepce / 
Trepca building) kati/sprat/floor 2  nr.18. Pejë/Peć; Mbretëresha Teutë str. No.85, tel. 039 431 668, fax. 039 432 970.  Prishtinë/Priština;  Rr.Mujo 
Ulqinaku, nr. 10/12, tel. 038 225 473, fax. 038 244 854.  Prizren; Jeronim De Rada, str. No: 74 (prapa qendrës tragtare - Ben Af /behind shopping 
center - Ben Af / iza tržnog centra – Ben Af) , tel. 029 231 469, fax. 029 231 429.   

www.kpcva.org 

                                       ____________________________________________________________ 
 

Rr. “Perandori Justinian” Nr. 71/Ul. “Perandori Justinian” Br. 71/ Str. “Perandori Justinian” No. 71  
10 000, Prishtinë/Priština  -  Tel: +383 (0)38 249-918 Fax: + 383 (0) 38 249 919 
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