Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës
Ministarstvo za Kosovske Bezbednosne Snage / Ministry for the Kosova Security Force
Duke u mbështetur në programin vjetor bilateral 2011/2012 ndërmjet Ministrisë së FSK-së dhe Ministrisë së Mbrojtjes
së Republikës Federale te Gjermanisë, si dhe duke u bazuar në kërkesat e nevojshme për Ministrinë e FSK-së, Ministria
e FSK-së në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës Federale të Gjermanisë (Departamenti për
Bashkëpunim Ndërkombëtar), shpall:
KONKURS
Titulli i vendit të punës:
Kohëzgjatja e kontratës;
Vendi i punës;

Instruktor i Gjuhës Gjermane,
1 vit- me mundësi vazhdimi
FSK

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Duhet t’u jap mësim të paktën 12 studentëve,
• Të mbajë më së paku 500 orë,
• Duhet të arrijë njohuri themelore të gjuhës gjermane tek studentët e tij sipas nivelit 1,
• Duhët të japë mesime gjuhe, përfshirë edhe diqka nga historiku kulturor,
• Duhet të japë mësim sipas rregullave të Institutit të Gjuhës Gjermane,
• Duhet të prezëntojë gjithashtu edhe historikun e Gjermanisë dhe të gjuhës,
• Duhet të jap mësim me orar të plotë,
• Duhet te ofrojë kurse rifreskuese shtesë për studentet e kualifikuar , të cilët janë në pritje të udhëtimit të tyre
për në Gjermani,
• Duhet të përdorë materialin mësimor të siguruar nga Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë,
• Duhet t’i përdore objektet e ofruara nga Ministria e FSK-së,
• Duhet të rexhistrojë pjesëmarrjen e studentëve,
• Instruktori duhet t’i nënshtrohet trjanimeve shtesë në Institutin e Gjuhës Gjermane për t’i rifreskuar njohuritë e
tij ( e paguan Gjermania),
• Duhët t’i përgatisë studentët e tij të paktën 4 javë para nisjes së tyre për në Gjermani për testin e gjuhës,
• Duhet të mbështesë testimin e gjuhës,
• Të punojë të paktën 25 orë në javë, 5 ditë në javë,
• Mund të kërkojë ndihmë nga personeli lokal, por me vetpagesë,
Kushtet e konkurrimit, filtrimit dhe përzgjedhjes:
• Ministria e FSK-së do të bëjë pranimin e aplikacioneve të kandidatëve dhe identifikimin e kandidatëve të
mundshëm,
• Kandidatët do të testohen nga Instituti Gjerman Goethe apo nga Ambasada Gjermane në lokacionin e caktuar
nga ta,
• Atasheu gjermani i mbrojtjes do të bëje procesin e filtrimit të kandidatëve dhe kualifikimeve të tyre,
• Atasheu gjerman i mbrojtjes do t’ia propozojë kandidatët ministrisë së Mbrojtjes së Gjermanisë,
• Instituti i Gjuhës Gjermane do t’i kontrollojë informatat e dhëna,
• Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë do t’i ftojë kandidatët për testime të mëtutjeshme (paguhen nga
Gjermania),
• Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë do të vendosë për pranimin e kandidatit/es,
• Autoritetet gjermane do t’i ofrojnë instruktorit të gjuhës gjermane një kontratë një vjeçare, me mundësi
vazhdimi çdo vit,
• Ministria e FSK-së do të ofrojë klasat për mësim në brenda hapësirës së FSK-së,
Çështjet tjera;
• Materiali mësimor i siguruar nga autoritetet gjermane mbetët prone e tyre (ofruesit),
• Kostoja për mirëmbajtjen e materialit mësimor mund të kompensohet nga autoritetet gjermane,
• Pagesa e Instruktorit të Gjuhës Gjermane do të realizohet nga Autoritetet gjermane,
• Kontrata me Instruktorin e Gjuhës Gjermane do të nënshkruhet prej Autoriteteve Gjermane,
Proceduarat e konkurrimit:
• Shpallja e konkurrimit është e hapur për të gjithë të interesuarit për aplikim.
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Shkollimi i kërkuar:
• Të ketë të kryer Fakultetin e Gjuhës Gjermane,
• Të këtë përvojë në mësimdhënje për të rritur,
• Të ketë njohuri të mira kompjuterike,
• Të njohë gjuhën shqipe apo serbe, gjuha angleze e dëshiruar,
• T’i kryej detyrat e dhëna sipas mandatit.
• Duhet të përdorë maturinë në detyrë dhe gjatë punës me njerëz.
• Duhet të jetë i motivuar dhe me etikë të lartë pune.
Data e mbylljes së konkursit:
• Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë pas ditës së shpalljes së parë në të përditshmet kosovare.
• Data e fundit e aplikimit është 11.11.2011.
• Edhe aplikacionet e dërguara nëpërmjet postës, me pullë postare, në ditën e fundit të shpalljes, do të
konsiderohen të vlefshme.
Paraqitja e kërkesave:
• Formularët duhet të dorëzohen në Departamentin e Personelit personalisht, apo të dërgohen me postë në këtë
adresë: Ministria e FSK-së, Lagja Emshiri 1, 10000 Prishtinë, Departamenti i Personelit/Sektori i
Rekrutimit, Kati II, zyra 216 (Ish-ndërtesa e Shtabit të Përgjithshëm të TMK-së), Prishtinë, në çdo ditë
pune nga ora 09:00-15:00 deri në afatin e fundit për konkurrim.
• Kandidatët duhet t’ia bashkëngjitin aplikacionit kopjet e dokumenteve të nevojshme personale dhe kopjet e
dokumenteve që dëshmojnë për kualifikimet e tij/saj. Dokumentet e pranuara nuk do të kthehen!
Kërkesa specifike:
• Kjo pozitë i nënshtrohet procesit të verifikimit dhe mund të plotësohet vetëm pas përfundimit të suksesshëm të
procesit të verifikimit.
Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Ministria e Mbrojtjes së Gjermanisë mirëpret aplikacionet nga të
gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Kërkesat e
pakompletuara dhe të dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Për shkak të numrit të madh të
kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Formularët për aplikim janë në
dispozicion në Departamentin e Personelit të M-FSK-së, apo në ueb-faqen e M-FSK-së, www.mksf-ks.org, www.ksgov.net/mfsk, ku gjendet shpallja e konkursit. Për informata plotësuese mund të kontaktoni në: 038 200 13 508.
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