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 ne Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civilë te Kosovës dhe Rregulloren Nr.
02/2010 Procedurat e Rekrutimit ne Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës , Agjencia e
Statistikave të Kosovës shpallë:
KONKURS
KONKURS I BRENDSHËM

Departamenti i Statistikave ekonomike dhe llogarive kombëtare

Titulli: Një ( 1) Zyrtar i lartë per analiza sektoriale (te llogarive kombëtare) Numri i referencës : ASK-DSELLK-001
Koeficienti : 8
Detyrat dhe përgjegjësitë :
-Përgjegjës për përpilimin e Bruto Produktit Vendor (BPV) me qasjen e shpenzimeve
me çmime aktuale dhe konstante ,
-Përgjegjës për përpilimin e Bruto Produktit Vendor (BPV) ne qasjen e prodhimit me
çmime aktuale dhe konstante,
-Përgjegjës për përpilimin e BPV tremujore me çmime aktuale dhe konstante,
-Përgjegjës për përpilimin e BPV me përdorimin e tabelave ofruese-përdoruese,
-Koordinues i punëve dhe bashkëpunimit me departamentet dhe institucionet e
ndryshme,
-Përgjegjës për përgatitjen e publikimeve te BPV me te dy qasjet
-Përgatitë raporte te ndryshme ,
-Aplikimi i metodologjisë se Llogarive Kombëtare,

-Transmetimi i te dhënave ne Eurostat sipas kërkesave

-Kualifikimi : Diplomë universitare -Fakulteti ekonomik apo te ngjashme
Përvoja e punës: Përvojë e pune se paku 3 vite

Kompetenca dhe aftësitë:
- Aftësi pune me kompjuter (Word ,Excel , Acces,SPSS) ,
- Aftesi e njohjes se gjuhes angleze,
- Te ketë aftësi për te punuar dhe komunikuar me autoritetet te brendshme dhe te jashtme si dhe
dhënien e këshillave ne fushën përkatëse te përgjegjësive.
- Shkathtësi te dëshmuara te zhvillimit te mbajtjes se trajnimit,
-Aftesia per te marre iniciztive per realizimin e detyrave te punes duke ndikuar ne shtimin e
efikasitetit dhe efektivitetit,
- Entuziast ,energjik ,diplomatik ,diskret,
- Ruajtja e kofdicialitetit ,
- Azhur dhe i gatshëm ne kryerjen e detyrave te punës,

Procedura e konkurimit:
Procedura e konkurimit është e hapur për nëpunësit civil ekzistues në ASK, të cilët i plotësojnë
kriteret e konkursit për avancim.
Kërkesat për punësim mirren në Zyrën e Arhivës të ASK-së.
Së bashku me formularin për punësim duhet të dorëzohet dëshmia për kualifikim shkollor, kurset
e ndjekura, dëshmit për përvojen e punës , vlersimin e fundit të punës si dhe dokumentacione të
tjera që lidhen me vendin e punës.
Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të
konsiderohet i pavlefshëm.
Aplikacionet merrën dhe dorëzohen në Agjencinë e Statistikave të Kosovës.
ASK, ofron mundësi të barabarta të rekrutimit për të gjithë nëpunësit civil ekzistues
brenda ASK-së. Rekrutimi dhe përzgjedhja do të bëhet në përputhje me Ligjin Nr. 03/L për
Shërbimin Civil të Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në
Shërbimin Civil dhe Rregullores Nr. 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civil.
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Afati i konkurimit është prej dt. 04.09.2015 deri me dt.11.09.2015.
Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimit në Web-faqen e ASK dhe në Tabelën e
Shpalljeve të ASK.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit të konkurimit nuk do të pranohen.
Për informata shtesë, ju lutem të informoheni me Zyrën e personelit në ASK.
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