
   

                                                                 

 

 

 

INFRAKOS Sh.A 
 
Në mbështetje të nenit 21, paragrafi 21.4 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087, në përputhje 
me nenin 19 të Kodit të Etikës për Qeverisje Korporative, Bordi i Drejtorëve i Infrakos Sh.A shpall:  

 
K O N K U R S 

 
Pozita: Këshilltar i Përgjithshëm/Sekretar i Korporatës  
I përgjigjet: Bordit të Drejtorëve të Infrakos Sh.A    
Lokacioni: Fushë Kosovë   
 
Politika e Infrakos Sh.A:  
Infrakos Sh.A është e përkushtuar për krijimin e mundësive të barabarta. Andaj, ne i ftojmë të gjithë 
të interesuarit e të dy gjinive, te të gjitha moshave dhe prejardhjeve etnike që të aplikojnë. Infrakos 
Sh.A është i përqendruar të tregu, ngritja e efikasitetit dhe zhvillimi në një kompani të qëndrueshme 
dhe të suksesshme në treg duke u bazuar në praktikat më të mira në ofrimin e shërbimeve në biznes. 
 
Kushtet dhe kualifikimi i kërkuar:  
Të ketë kualifikim superior dhe përvojë pune në menaxhim të lartë; të ketë përvojë të konsiderueshme 
profesionale nga fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregtare; të ketë diplomë 
universitare nga fusha e shkencave juridike; të ketë integritet të lartë moral dhe profesional; preferohet 
njohja e gjuhës angleze dhe ajo serbe, të ketë aftësi menaxheriale e lidership, të jetë i aftë që të 
menaxhojë situata, dhe të punojë nën presion.   
 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore: 
Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari i Korporatës është përgjegjës për procedurat e Bordit, ku bëjnë 
pjesë organizimi i takimeve të Bordit, komiteteve të Bordit dhe aksionarëve duke përfshirë përgatitjen 
dhe shpërndarjen e agjendave; është përgjegjës për komunikimet e informatave, raporteve dhe 
vendimeve të mbledhjeve të Bordit për t’i përcjellë te Aksionari; të mbajë procesverbalet e takimeve 
dhe të shpërndajë ato tek drejtorët dhe aksionarët; të sigurojë rrjedhën e mirë të informatave brenda 
Bordit dhe komiteteve të tij dhe në mes të Bordit dhe menaxherëve të lartë të Ndërmarrjes; të jetë në 
dispozicion të të gjithë drejtorëve me këshillat dhe shërbimet e tij dhe njëherit ai është përgjegjës tek 
Bordi dhe jep këshilla për zbatueshmerinë e ligjeve; merret me regjistrimin zyrtar të ndryshimeve të 
cilat kërkohen sipas ligjit të regjistrohen në regjistrin e Kosovës për shoqëritë tregtare dhe emrat 
tregtar; të ruajë vulën e Ndërmarrjes dhe kur kërkohet vulosja e ndonjë dokumenti të nënshkruar nga 
një nënshkrues i autorizuar; të merret me çështjet e tjera të qeverisjes korporative sipas nevojës. 
 
Procedura e aplikimit:    
Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin e Kompanisë dhe së bashku me aplikacionin 
të bashkëngjisin edhe këto dokumente; 

• Biografinë (CV) e detajuar 
• Diplomë Universitare  
• Dëshmi që nuk është nën hetime dhe i dënuar 
• Letër motivimin  
• Prezantim të shkurtër mbi idetë, objektivat dhe këndvështrimin e tij/saj për qeverisjen 

korporative 
Procedura e aplikimit:  
Aplikacioni dhe konkursi mund të merret në ndërtesën e drejtorisë në Fushë Kosovë apo në  
www.infrakos.com. Aplikacioni së bashku me dëshmitë tjera mund të dorëzohet në ndërtesën e 
drejtorisë së Infrakos, në adresën Sheshi i Lirisë pn, në Fushë Kosovë. Dokumentacioni duhet të 
dorëzohet në zarf të mbyllur në të cilin duhet të shkruhet pozita për të cilën aplikon. Data e fundit për 
aplikim është më: 25/12/2015 ora 16:00. Dokumentacioni që mbërrin pas afatit dhe i pakompletuar 
do të konsiderohet i pavlefshëm. Dokumentet duhet të dorëzohen vetëm në kopje pasi të njëjtat nuk ju 
kthehen. Vetëm kandidatët e selektuar për listën e ngushtë do të kontaktohen. Për informata 
kontaktoni në tel.: 038 550 550 177&038 550 550 505       


