
 

 

                  

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

          

        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

      

               

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

                        

 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 

Zyra e Kryeministrit –Ured Premijera –Office of the Prime Minister

Agjencia e Statistikave të Kosovës - Agencija za Statistiku Kosova - Kosovo Agency of Statistics

Duke u bazuar në  Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin  Civil të Kosovës dhe Rregulloren Nr.

02/2010 Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës , Agjencia e

Statistikave të Kosovës shpallë:

KONKURS

1.Departamenti i Metodologjisë dhe TI-së një ( 1 ) pozitë të karrierës:

Titulli: Një ( 1) Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike 

Numri  i referencës : ASK-DMTI-se -001

Koeficienti : 8

Detyrat dhe përgjegjësitë :

1.  Zhvillon dhe implementon aplikacionet e reja, sistemet softuerike - programet, dhe/ose 

përmirësimin e aplikacioneve ekzistuese në kuadër të ASK-së;

2.  Sigurohet që aplikacionet e zhvilluara përmbushin kërkesat dhe objektivat e ASK-së, të
përmbushë kërkesat e shfrytëzuesve të fundit, identifikon dhe zgjidhë problemet/çështjet 

e sistemeve; 
3.  Siguron dizajnin, implementimin dhe testimin e softuerit të zhvilluar, përcjellë praktikat 

dhe standardet e softuerit në bazë të kërkesave të punës në ASK;

4.  Merr pjesë aktive në fazat para-testuese të zhvillimit duke vlerësuar propozimet me
qëllim të identifikimit të fushave potenciale për probleme dhe bën rekomandimet e 

duhura; 

5.  Planifikon, ekze kuton dhe menaxhon integrimin e aplikacioneve të reja në sistemet
ekzistuese dhe softuerëve në kuadër të ASK-së, 

6.  Koordinon punën me administratorë të rrjetit dhe me administratorë të bazës të të

dhënave, të sigurojë funksionim të plotë të infrastrukturës  dhe për të asistuar në
sigurimin e kualitetit/cilësisë, logjikën e programeve dhe procesimin e të dhënave; 

7.  Identifikon dhe krijon procedura për azhurnimin e aplikacioneve dhe rregullimin/evitimin

e problemeve (bug fix); 
8.  Krijimi dhe mirëmbajtja e kopjeve  rezervë (backup) dhe përgatit procedurat për 

restaurimin e tyre (skenarët për backup dhe restore); si dhe punët tjera shtesë të cilat 

kërkohen nga udhëheqësi i divizionit.



Kualifikimi :Diplomë Universitare në fushën e Teknologjisë Informative;

Përvoja  e  punës:  K andidati  duhet  ti  ketë  3  vite    përvojë  profesionale  në:  ASP.NET
MVC,  VB  .NET  ,  C#;Përvoja  që  kanë  të  bëjnë  me  sistemin  e  bazës  së të  dhënave  MS 

SQL Server; 

Kompetenca dhe aftësitë:
Çertifikata shtesë nga fushat e Teknologjisë Informative që ndërlidhen e që është

e rëndësishme që zhvilluesi i sistemeve të ketë talentin dhe aftësinë për të mësuar 

teknologji të reja dhe të zbatojnë ato me sukses;

Shkathtësi në planifikim, hulumtim dhe analiza, kapacitet për të udhëhequr
proceset, për të koordinuar dhe organizuar punët, për të motivuar kolegët dhe për

të punuar në atmosferë  interdisciplinare;

Njohuri të avancuara të gjuhës angleze e obliguar;

 


