Në bazë të nenit 3, paragrafi 2 të Rregullores nr. 06/2020 angazhimin e Ofruesve të Shërbimeve (OSH)

në procesin e likuidimit të Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH), Autoriteti i Likuidimit të NewCO Grand Hotel
shpallë këtë:

Konkurs për Ofrues të Shërbimeve në procesin e likuidimit
në Ndërmarrjen e Re “Grand Hotel” SH.P.K, për përkrahje gjatë
periudhës së organizimit Bienalja Europiane Manifesta 14, Prishtinë

Titulli i pozitës së punës

Ofrues i Shërbimeve – Nikoqir/e në
Ndërmarrjën e Re “Grand Hotel” SH.P.K

Kohëzgjatja e emërimit

5 mujor

Paga (bruto) përfshirë kontributet e punëdhënësit

450.00 Euro

Nr. i kërkuar

6

Data e njoftimit

22/07/2022

Afati për aplikim

28/07/2022

Institucioni

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)

Departamenti

Autoriteti i Likuidimit – NewCO Grand Hotel

Vendi i punës

Prishtinë

Nr. i Referencës

22/07/2022

1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës:
Ofruesit e Shërbimeve do të ofrojnë mirëmbajtjen dhe pastrimin e dhomave në Hotelin Grand në
Prishtinë.

2. Kërkesat e përgjithshme për pranim


Te ketë eksperiencë në pastrim dhe mirëmbajtje të dhomave në një hotel me reputacion.

3. Të zotëroj së paku kërkesat e përgjithshme formale



Diploma e shkollës së mesme e obligueshme.
Minimumi 1 vit përvojë punë në detyra të njëjta apo relevante;

4. Kërkesa specifike


Përvoja në punë/aktivitet të ngjashëm do të konsiderohet përparësi.

5. Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim







Aplikacioni i punësimit ose CV (vlerësohet nga Komisioni);
Diploma e shkollës së mesme
Dëshmi për përvojën e punës;
Kopjen e letërnjoftimit/Pasaportës;
Certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar apo në procedurë penale; si dhe
Çdo dokument që provon plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e
konkurrimit dhe të deklaruara në aplikacion.

6. Mënyra e Aplikimit


Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kompletuar më së largu me datë 28/07/2022
ne ora 16:00 në emalin punesimi@pak-ks.org.

7. Data e shpalljes së rezultateve të vlerësimit përfundimtar


Lista e kandidateve sipas vlerësimit përfundimtar, do të shpallet më së largu deri më datën
30/07/2022, në portalin e rekrutimit elektronik (https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,33).

8. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët


Përmes kontakt telefonit, SMS dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://www.pakks.org/page.aspx?id=1,33)

