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Infrastruktura Hekurudhave të Kosovës “INFRAKOS” Sh.A shpall: 
 

K O N K U R S 
 

POZITA: Drejtues treni – ( 2 me përvojë pune  3 praktikant ) 
I RAPORTON : Shefit të Stacionit  
 
PËRSHKRIMI PUNËS: 

� Është përgjegjës për siguri dhe regullshmërin në kom. hekurudhor 

� Është përgjegjës për përgatitje të rregullt dhe nisje të trenave 

� Është përgjegjës për sigurim të rrugëtimit të trenave në hyrje, dalje dhe kalim dhe për 

manipulim me sinjale kryesore sipas dokumentit teknik , dhe udhëzimeve teknike. 

� Jep detyra , udhëheq dhe kontrollon realizimin e punëve manovruese. 

� E kryen efektin e punës me trena të cilin ja dorëzon Dispeçerit  të Komunikacionit. 

� I udhëheq evidencat e nevojshme të komunikacionit dhe të vagonëve 

� Është përgjegjës për realizimin e OLT-ës 

� Bënë kontrollimin e rregullt dhe  të jashtëzakonshëm të ndërrueseve. 

� E  pajisë personelin e trenit me njoftime të nevojshme(Përmes Urdhëresës I dhe II) 

�  Pastron ndërrueset dhe zyrën në stacione pa ndërrues. 

�  Koordinon- kontakton me stacionet tjera në rregullimin e sigurt të lëvizjes së trenave 

�  Kryen edhe punë tjera sipas Urdhëresave-Udhëzimeve me karakter të përhershëm ose të 

përkohshëm dhe sipas detyrave të përcaktuara në dokumentin teknik të stacionit pjesa e 

I,II.dhe sipas Urdhrit të Shefit të stacionit 

� Kujdeset per pronën brenda perimetrit të stacionit hekurudhor.  

� Kujdeset për mirëmbajtjen e pastërtisë në objektet, stabilimentet (ndërruesve aty ku mungon 

ndërruesi, e te tjera) si dhe hapësirat brenda dhe rreth stacionit. 
 
KUSHTET,  AFTËSITË  DHE NJOHURITË E KËRKUARA: 
� Teknik i lëvizjes së trenave  

� Të jetë i aftë në zgjidhjen e problemeve  

� Të njeh shumë mirë gjuhën shqipe, serbe dhe e dëshirueshme  njohja e ndonjë gjuhe tjetër.  

� Të njeh shumë mirë punën me kompjuter 

 
POZITA: Punëtorë në MLH ( 3 pozita). 
I RAPORTON : Mbikëqyrësit  
Periudha: Pa caktuar 
Lokacioni:  Sipas nevojës 
 
PËRSHKRIMI PUNËS: 

� Punon në mirëmbajtjen e linjave hekurudhore, 
� Vendosjen e traversave, shinave dhe pjesëve tjera të nevojshme.  
� Punon ne mirëmbajtjen e profilit të binarëve.  
� Obligohet qe të gjitha punët në hekurudhë t’i kryej në mënyrë kualitative dhe profesionale me 

ç'rastë duhet të kujdeset  për mënyrën e drejtë të përdorimit të mjeteve të punës dhe mjeteve 
tjera të cilat i ka në dispozicion. 

� Sipas nevojës bënë lyerjen e shinave në kthesa me R< 500 si dhe ta bëjë pastrimin e shlizes të 
shinat e kundërta në vendkalime. 



 2

� Gjatë kryerjes së punëve në binarë duhet të bëhet sigurimi i vendit të punës me shenjat 
sinjalizuese kurse gjatë orarit të punës duhet të jenë të uniformuar me rrobe mbrojtëse të 
punës. 

� Kryen edhe të gjitha punët tjera sipas kërkesës se mbikëqyrësit. 
 
KUSHTET,  AFTËSITË  DHE NJOHURITË E KËRKUARA: 

� Shkolla fillore apo e mesme  
� Aftësi të mira shëndetësore, bashkëpunuese dhe gatishmëri të punoj nën presion. 

 
POZITA: Rojtar në vendkalim  ( 2 pozita). 
I RAPORTON : Shefit të stacionit 
Periudha: Pa caktuar 
Lokacioni:  Sipas nevojës 
 PËRSHKRIMI I DETYRAVE  

� Kryen punë për nevojat e stacionit hekurudhor përkatës 

� Bënë pastrimin e zyrave dhe objektit të stacionit në përgjithësi 

� Bën ruajtjen dhe sigurimin e   vendkalimin afër  stacionit hekurudhor sipas urdhrit të 

drejtuesit të trenave . 

� Bënë pastrimin e oborrit dhe hapësirës përreth objektit dhe peronave,, 

� Bënë sigurimin e vendkalimit në vendet e caktuara me  shkrim  nga mbikëqyrësi, 

� Kujdeset per pronën brenda permetrit të stacionit hekurudhor.  

� Kujdeset për mirëmbajtjen e pastërtisë në objektet, stabilimentet, si dhe hapësirat brenda dhe 

rreth stacionit. 

� Kryen edhe pune te tjera qe kanë te beje me sigurinë  , pastërtinë e binarëve hekurudhore dhe 

ruajtjen e objekteve sipas urdhrit me shkrim të mbikëqyrësit. 
 

KUSHTET,  AFTËSITË  DHE NJOHURITË E KËRKUARA: 
� E mesme  
� Tri vjet përvojë punë në hekurudhë 
� Aftësi të mira shëndetësore, bashkëpunuese dhe gatishmëri të punoj nën presion. 

 
POZITA: Zyrtar për koordinim dhe marrëdhënie me jashtë (1 pozitë) 
I RAPORTON : Kryeshefit ekzekutiv 
Lokacioni: Fushë Kosovë 
 
PËRSHKRIMI PUNËS: 
 

• Menaxhon dhe koordinon protokollin e KE-së 
• Asiston dhe organizon takimet e KE-se 
• Komunikon me palët e interesuara për takim me KE-në 
• Komunikon dhe koordinon raportet e KE-se ne organizata ndërkombëtare 
• Asiston KE-ne  ne hartimin dhe draftimin e shkresave qe i dërgohen partnerëve 

ndërkombëtar 
• Përcjell në mënyrë të vazhdueshme zhvillimet me rëndësi ne rrafshin ndërkombëtar dhe 

njofton KE-ne 
•  Këshillon dhe asiston KE-në për vendosjen e kontakteve ne rrafshin ndërkombëtar 
• Vlerëson dhe analizon zhvillimin e relacioneve dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare qe janë 

me interes për kompaninë  
• Kryen punë tjera administrative lidhur me zyrën e  KE-së 

 
KUSHTET, AFTËSITË DHE NJOHURIT E KËRKUARA: 

• Diplomë universitare  
• Te ketë përgatitje profesionale të nivelit të lartë nga fushë veprimtaria 
• Te ketë përvojë pune se paku 1 vit ne fusha të ngjashme 
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• Aftësi te shkëlqyeshme komunikuese ne gjuhen shqip, gjuhen angleze si dhe e dëshirueshme 
njohja e ndonjë gjuhe tjetër.  

• Aftësi për kryerjen e punëve dhe konfidencialitet  
• Aftësi komunikues, organizative dhe koordinuese 
• Aftësi të shkëlqyeshme kompjuterike MS Windows, MS Office etj. 

 
 
POZITA:  Zyrtar për çështje ekonomike (praktikant) 
NJESIA: Sektori për planifikim dhe zhvillim 
I RAPORTON :   Menaxherit të sektorit 
 
PËRSHKRIMI PUNËS: 
 

• Harton , përpilon dhe jep sugjerime për çështje financiare për projekte zhvillimore; 

• Përgatit analiza financiare duke u mbështetur në kornizat buxhetore dhe projekte; 

• Merr pjese ne planifikimin dhe harmonizimin e politikave financiare për buxhetin e 

përcaktuara nga Kompania; 

• Ndihmon në përgatitjen e projekteve zhvillimore nga aspekti financiar. 

• Përgatit raporte financiare për projekte zhvillimore dhe atë në baza ditore,javore, mujore etj. 

• Shqyrton dhe vërteton aspektet financiare se a janë në përputhje me politikat e kompanisë 
dhe të parapara me buxhetin e kompanisë; 

• Përgatitë të gjitha shënimet – kalkulimet financiare  qe kanë të bëjnë me projekte zhvillimore 

në kompani. 

• Koordinon punët rreth përgatitjes së buxhetit të kompanisë  të projekteve zhvillimore. 

• Koordinon-harmonizon  planifikimet financiar me aspektet teknike operative të projekteve 

zhvillimore, investuese në kompani . 

• Përgatit udhëzime, procedura dhe aktivitetet qe kanë të bëjnë me çështje  financiare për 

përgatitjen e planeve zhvillimore. 

 
KUSHTET, AFTËSITË DHE NJOHURIT E KERKUARA; 

• Fakulteti Ekonomik 

• Të njeh shumë mirë gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, atë të folur dhe të shkruar 

• Të jetë i aftë në zgjidhjen e problemeve 

• Të ketë aftësi organizative dh planifikuese në fushën e  buxhetit 

• Të jetë parashikues dhe analist i mirë në hartimin e planeve zhvillimore. 

• Të njeh shumë mirë përdorimin me kompjuter dhe atë: MS Windows, MS Office, softuerët 

financiar /llogaritar 

 
POZITA: Zyrtar për kushtet shëndetësore dhe siguri në punë (praktikant) 
NJËSIA: Departamenti për MP, SHMP dhe IT 
KONTRATA: Me kohë të pacaktuar 
I RAPORTON : Menaxherit  për shkollim dhe siguri në punë 
PËRGJEGJËSI MBIKËQYRËSE: JO 
 
PERSHKRIMI PUNES: 

� Harton dhe zhvillon, sistemin e kujdesit dhe mbrojtjes shëndetësore si dhe sigurisë në punë, si 
dhe shqyrton dhe jep pëlqimin për dokumentacionin e sistemit të integruar ë para miratimit të 
Manualit të Menaxhimit të Sistemit të Integruar, Rregulloreve, Procedurave  në Punë, etj.  

� Harton dhe zhvillon dokumentacionin i cili kërkohet nga standardet  ndërkombëtare të cilat 
mbulojnë sferën e kujdesit dhe mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë OHSAS 
18001:1999. 

� Kryen procedurat dhe mban evidencat mbi kontrollimet sistematike te punëtorëve ekzekutiv 
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� Planifikon, harton programin dhe koordinon punën në fushën e kujdesit dhe mbrojtjes së 
shëndetit dhe sigurisë në punë me përgjegjësit në Departamente/ Sektorë përbrenda Infrakos.  

� Merr  pjesë në aktivitetet e hartimit të politikave të kujdesit dhe mbrojtjes së shëndetit dhe 
sigurisë në punë ,  hartimin e planit vjetorë operativë në zbatim të politikës së  kujdesit dhe 
mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë dhe përditësimit të  dokumenteve të tjera të cilat 
janë të nevojshme për të siguruar planifikim efektiv, ekzekutim dhe kontrollim të proceseve.  

� Merr pjesë në hartimin e raportit periodikë të sigurisë në  përputhje me Ligjin për Hekurudhat 
e Kosovës, raporton mbi punën e sistemit, organizimin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të 
vendosjes, zbatimit, mirëmbajtjes dhe përmirësimit të sistemit të kujdesit dhe mbrojtjes së 
shëndetit dhe sigurisë në punë.  

� Harmonizon veprimet në funksion të kujdesit dhe mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë 
të cilat mbështeten në cilësi ndërmjet fushave të ndryshme , në përputhje me SK EN ISO 
9001 dhe dokumenteve tjera të shoqërisë . 

� Propozon trajnime nga lëmia e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë. 
� Kryen edhe detyrat tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.   

 
KUSHTET, AFTESITE DHE NJOHURITE E KERKUARA; 

�  Shkollim  universitar  
� Të ketë njohuri në lidhje me standardet e mbrojtjes dhe shëndetit në punë; 
� Të jetë i aftë në zgjidhjen e problemeve  
� Të jetë kofidecial dhe i angazhuar në kryerjen e detyrave  
� Të ketë aftësi organizative dhe orientim të qartë 
� Të njeh gjuhën shqipe preferohet njohja e ndonjë gjuhe tjetër  
� Të njeh shumë mirë përdorimin me kompjuter dhe atë: Packet Microsoft Office, dhe 

programe tjera aplikative    
 

 
 
PROCEDURA E APLIKIMIT:  
Aplikacioni dhe konkursi mund të merren në ndërtesën e drejtorisë në Fushë Kosovë. Aplikacioni së 
bashku me dëshmitë tjera mund të dorëzohet në ndërtesën e drejtorisë së Infrakos, në adresën Sheshi i 
Lirisë pn, në Fushë Kosovë.  Dokumentet duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në të cilën duhet të 
shkruhet pozita për të cilën  aplikon. Data e fundit për aplikim është më datë: 11/12/2015  ora 16:00. 
Dokumentacioni që mbërrin pas ketij afati dhe i pakompletuar do të konsiderohet i pavlefshëm. 
Dokumentet duhet të dorëzohen vetëm në kopje pasi të njëjtat nuk ju kthehen.   
Për informata të tjera na kontaktoni në numrin e tel. 038 550 550 237. 
 
 
 


