
 
 
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 

- Mjeshter në Departamentin e Mirëmbajtjes - 
 
     
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; Të 
përgatit sipërfaqe për ngjyrosje, emalim, lyrje me llak ose lustrim; Të bëje suvatimin dhe ngjitjen e 
tapeteve ashtu siç kërkohet dhe riparojë mbulesat e murit; Të bëje instalimet themelore elektrike, 
punë riparuese me kabllo, prizmat, ndërprerësit dhe qarqet elektrike; Të riparoje sistemet e dritave 
dhe kontrollojë sistemet elektrike për kushte të sigurisë. 
 
Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, kandidati duhet t’i plotësoje edhe 
kushtet që vijojnë: 
 
Themelore: 

 Shkollë të mesme tre vjeçare elektrike ose mekanike  

 Pesë vjet pune në lëmi të ngjashme  

 Njohje në përdorimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve dhe sistemeve  
 

Preferohet: 
 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 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 

 
Preferohen: 
 Aftësi kompjuterike bazë 

 



Afati i paraqitjes  
 
Afati i dorëzimit të aplikacioneve është 10 ditë nga dita e shpalljes së konkursit. 
 
Konkursi është i shpallur nga 15.09.2011  – 24.09.2011   
 
Aplikimet vetëm përmes e-mailit: hroffice@seeu.edu.mk 


