REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BELSH

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si
dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Ligji 139/2015 datë “Për
Vetëqeverisjen Vendore”, ligjit Nr. 7961. dt. 12/07/1995 ”Kodi Punës i Republikës se Shqipërisë”, I
ndryshuar. Institucioni Bashkia Belsh shpall vend të lirë pune në pozicionin e punës Polic bashkiak.

1

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E
PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet që duhet të plotësojë kandidati janë:
a)
b)
c)
d)
e)

Të jetë shtetas shqiptar;
Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen
e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f) Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar
sipas Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
a) Të zotërojnë diplomë të nivelit “Bachelor”ose “Master Shkencor” apo “Profesional” në
degën…., edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë.(Diplomat të cilat
janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës
për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
b) Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grupë.
c) Të zotërojnë gjuhën angleze. Përparësi ka një gjuhë e dytë e BE-së.
d) Të bëjë analizë të kombinuar të hierakisë së normave ligjore.
e) Të përshtatet me kompleksitetin e kuadrit ligjorë.

INSTITUCIONI

2.2

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë Dokumentet si më poshtë:
a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-Dokumente/219-udhezimeDokumente b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);
c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e- Vërtetim të gjëndjes shëndetësore;
f- Vetëdeklarim të gjëndjes gjyqësore;
g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë displinore në fuqi;
i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës
20.10.2019, në Institucionin Bashkia Belsh.

2.6

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E
KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Institucioni Bashkia Belsh do të shpallë fituesin në faqen
zyrtare te Bashkisë Belsh “bashkiabelsh.al”.
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