
Zyra e Burimeve Njerëzore 
 
Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. 
Maqedonisë nr. 62/2005), Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall : 

 
 

K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar 
 

 

Shtëpiak 
 

Qëllimi primar i pozitës: Të realizojë mirëmbajtjen rutinore dhe preventive si dhe riparimin e 
pajisjeve dhe sistemeve të UEJL , me një theks të veçantë të punëve elektrike dhe 
mekanike. 
 

Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet 
që vijojnë: 
 
 Themelore: 
 

 Kompletim të kualifikimit përkatës profesional ose kurs në lëmin elektrik dhe 
mekanik, dy vjet përvojë pune në pozitë të ngjashme; apo tre vjet përvojë efektive 
në një fushë të ngjashme; 

 Njohje në përdorimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve dhe sistemeve;  
  

 

Preferohen: 
 

 Njohje dhe përvojë në lëmi të ngjashme si hidraulik, bojaxhi;  
 Kualifikim për ndihmën e parë; 

 
 
 

Kandidati duhet të posedojë shkathtësi dhe aftësi: 
 

Themelore: 
 

 Komunikim efektivë (gojor dhe të shkruar) së paku në njërën nga tre gjuhët zyrtare 
që përdoren në nivel të Universitetit (shqip, maqedonisht, anglisht); 

 Shkathtësi efektive ndër-personale;  
 Aftësi për të punuar në mënyrë fleksibile me mbikëqyrje minimale;  
 Aftësi për të punuar me vetë iniciativë dhe zgjidh problemet rutinore;  
 Aftësi për të punuar në ekip; 
 Prezencë dhe përpikëri të shkëlqyeshme dhe përdorim efektive të orarit të punës; 
 Shkathtësi të mira organizative; 



 Aftësi për të përdoru aplikacione relevante kompjuterike për ti përmbush kërkesat 
e punës;  

 Aftësi të mira fizike të mira të qëndrojë, përkulet, ngrejë, shty dhe tërheq objekte  
dhe të kryej lëvizje të përsëritura ashtu siç kërkohet nga pozita;  

 Aftësi për të përdorur pajisje ashtu siç kërkohet për pozitën, përfshirë pajisje 
elektrike; 

 Aftësi për të punuar mirë nën presion dhe të përmbush detyrat brenda afatit;   
 Aftësi për të punuar në mënyrë pozitive dhe përkrahëse me stafin dhe studentët;  
 Dëshirë për të ndjekur trajnime; 

 
 

Preferohet: 

 

 Komunikimi efektiv (gojor dhe me shkrim) në gjuhët që përdoren në nivel të 
universitet (shqip, maqedonisht dhe anglisht) dhe kontribut në implementimin e 
politikës gjuhësore; 
 

 
Fillimi dhe përfundimi i kohës ditore dhe javore të punës: Nga ora 08,00 deri 16,00, nga e hëna 
deri të premten. 
Paga bazë: 350 € (21.525 MKD) 
 
 
Afati i dorëzimit të aplikacioneve është 5 ditë nga dita e shpalljes së konkursit. 
Konkursi është i shpallur nga 12.12.2014 deri më 16.12.2014 
 
 
Ju lutemi e dërgoni aplikimin për punësim nëpërmjet e-mailit: jobs@seeu.edu.mk (Aplikacion 
valid do konsiderohet vetëm aplikacioni i plotësuar që gjendet në ueb faqen e Universitetit, në 
rubrikën Кonkurse. Çdo lloj tjetër forme aplikacioni nuk do merret parasysh). 
 
 
 
Adresa  
Universiteti i Evropës Juglindore  
Zyra e Burimeve Njerëzore 
Bul. "Ilinden" nr. 335 
1200 Tetovë, Maqedoni 
Telefoni për kontakt: 044 356 087 
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