
 

 

Hekurudhat  e Kosovës 
 

Data: 18.01.2020 

 

Kryeshefi Ekzekutiv në bazë të nenit 17 paragrafi 3, pika 1 e Statutit të HK-Trainkos-SH.A. nr. 

1/188, të datës 05.10.2015, në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës nr. 03/L-212 si dhe në bazë të 

nenit 4 të UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MPMS) NR. 07/2017, shpall:  

 

K  O  N  K  U  R  S     

 

Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për Teknologji Informative IT 

Institucioni: Hekurudhat e Kosovës-Trainkos-SH.A. 

Tipi i Akt Emërimit të punës: Orar të plotë pune  

Titulli i mbikëqyrësit: Menaxherit të Sektorit të Logjistikes dhe IT 

Kohëzgjatja e kontratës:  1 (një) vit, me mundësi vazhdimi  

Koeficienti/Kategoria: K – II/22 

Procedura e aplikimit: I jashtëm 

Vende të lira punë:  1 pozitë  (vend pune)   

Vendi: Fushë Kosovë 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe funksionimin e serverëve të kompanisë dhe të 

teknologjisë informative, 

  Kujdeset dhe përcjell në vazhdimësi funksionimin e rrjetit të internetit dhe të intranetit. 

  Përmes Zyrtarit të TI është përgjegjës për instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen e rrjetit 

dhe pajisjeve të TI (PC, Printer, Fotokopje, etj), 

  Është përgjegjës për mirëmbajtjen e sistemit të infrastrukturës si AD, DNS, DHCP, 

Exchange Server, ISA Server dhe sistemeve të reja që do të futen,   

 Mirëmban server dhe është përgjegjës edhe për zhvillim të Softuerit në kompani. 

  Mirëmban Ueb Sajtin, bën zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të reja që mund të 

zhvillohen brenda TI-së për nevojat e Kompanisë, 

  Konsultohet me Kompanitë e jashtme për sistemet që zhvillohen jashtë Kompanisë.  

 

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera: 

 Të këtë të kryer shkollim Universitar, Fakulteti Teknologjise Informative, 

 Te këtë përvojë pune ne ketë pozitë, 

 Preferohet njohja e gjuhës angleze, 

 Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale, 

 Të jetë  i sjellshëm dhe komunikativ,  

 Të jetë i aftë të punoj nën  presion, 



 Vertetimin që nuk është nën Hetime, 

 

 

Titulli i pozitës së punës: Sigurim Fizik i Objekteve  

Institucioni: Hekurudhat e Kosovës-Trainkos-SH.A. 

Tipi i Akt Emërimit të punës: Orar të plotë pune  

Titulli i mbikëqyrësit: Shefit te Njësisë së Sigurimit Fizik 

Kohëzgjatja e kontratës:  1 (një) vit, me mundësi vazhdimi  

Koeficienti/Kategoria: K – V/123 

Procedura e aplikimit: I jashtëm 

Vende të lira punë:  10 pozita  (vend pune)   

Vendi: Fushë Kosovë 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 

 Bën ruajtjen dhe sigurimin fizik të objekteve dhe të pasurisë së Trainkos Sh.A, 

 Përkujdeset për sigurinë e brendshme në të gjitha hapësirat dhe objektet e Trainkos Sh.A., 

 Tërheqin vërejtjen personave të cilët pa autorizim përkatës ofrohen në hapësirën e 

siguruar, ndërtesën ose vendin të cilën e siguron, 

 Kërkon që personat që e rrezikojnë sigurinë e njerëzve dhe/ose të pronës brenda hapësirës 

së siguruar, të ndërpresin menjëherë veprimet e tyre, 

 Identifikon personat dhe automjetet gjatë hyrjes dhe daljes nga rajoni i siguruar nëse 

është e domosdoshme për njerëzit dhe/ose pronën, 

 Bën ndalimin e personave që zihen duke kryer vjedhje apo dëmtime të pasurisë së 

Trainkos Sh.A, 

 Është i obliguar që menjëherë të lajmëroi Shefin e Njësisë si dhe Policinë e Kosovës, ne 

rast se evidenton vjedhje apo demtim të ponës së Trainkos Sh.A., 

 Marrjen e masave për ruajtjen e gjurmëve të veprës penale si dhe ruajtjen e mjeteve me të 

cilat është kryer vepra penale, 

 Ruan të gjitha shënimet për rastet e cekura më lartë (vendi i kryerjes, data, shënimet të 

cilat qojnë në identifikimin e kryesit të veprës penale, si dhe shënimet mbi lajmërimin e 

personave zyrtar të PK-së duke përfshirë: datën, orën, njësinë dhe emrin e zyrtarit të 

PKsë, 

 Mbanë evidencën në ditarin e punës mbi gjendjen e siguris për çdo 1 (nje) ore. 

 Njofton Shefin e Njësis për çdo parregullsi në vrehet ne Objekte dhe Asete, 



 Kryen detyra tjera të caktuara nga Shefi I Njësisë;  

 Për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive i përgjigjet Shefit te Njësisë, 

 

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera: 

 Të këtë të kryer shkollën e mesme,  

 Të dëshmoj Çertifikatën Mjekësore për punë, 

 Të jetë  i sjellshëm dhe komunikativ,  

 Të jetë i aftë të punoj nën  presion, 

 Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi, 

 Vërtetimin që nuk është nën hetime, 

 

 

 

 

Aplikacioni dhe konkursi mund të merret në ndërtesën e Drejtorisë në Fushë Kosovë apo në  

www.trainkos.com. Aplikacioni së bashku me dëshmitë të dorëzohen në ndërtesën e Drejtorisë 

së HK-Trainkos-SH.A. në adresën “Sheshi i Lirisë” nr. 22, në Fushë Kosovë. Dokumentacioni 

duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur, në të cilin duhet të shkruhet pozita për të cilën aplikon. 

Data e fundit për aplikim është më: 03/02/2020 ora 16:00. Dokumentacioni që mbërrin pas afatit 

dhe i pakompletuar do të konsiderohet i pavlefshëm. Dokumentet duhet të dorëzohen vetëm në 

kopje pasi të njëjtat nuk iu kthehen. Vetëm kandidatët e selektuar për listën e ngushtë do të 

kontaktohen. 

 

  

 

http://www.trainkos.com/

