Shërbimi Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat

Shpall funksionin e lirë për konkurim në strukturat e Drejtorisë se
Përgjithshme të Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat,
në Ministrinë e Brendshme.

Në
mbështetje të neneve 3 pika a, 21 dhe 76 te Ligjit Nr.70/2014” Për Shërbimi
n Për Çështjet e Brëndshme Dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brëndshme si
dhe bazuar në Urdhrin Nr.494, datë 07.09.2016, “ Mbi miratimin e Strukturës dhe
Organikës te Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të
Brëndshme” si dhe Rregulloren e Shërbimit Per Çështjet e Brëndshme Dhe Ankesat,
miratuar me Vendim Nr.829 , datë 03.12.2014 , të Keshillit të Ministrave.

1.Shpalljen e funksioneve të lira për konkurim në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të
Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat.


(Një) funksion organik, Specialist (pa gradë në nivelin ekzekutiv)



Kërkesa të Përgjithshme për kandidatët
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Arsimi i lartë, Informatike Ekonomike, ose Inxhinieri Elektronike.
Të ketë njohuri shumë të mira në arktitekturën e rrjetit dhe serverave
Të ketë njohuri shumë të mira në fushen e menaxhimit të Sistemeve
Të ketë njohuri shumë të mira në Windows Server 2012/2016
Të ketë njohuri shumë të mira në menaxhimin e Active Directory
Të ketë eksperiencë në menaxhimin e Microsoft Project Professional/Web
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup.
Duhet të ketë minimalisht 5 vjet eksperiencë pune në fushën e menaxhimit të
infrastrukturës dhe sistemeve.
j. Paga për pozicion: Është në kategorinë 3B
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PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 07.12.2018 në Drejtorinë e Përgjithshme të
SH.Ç.B.A.” ose prane adresës: Sheshi”Skënderbej”, nr.3 Tiranë ose në adresën e emailit ankesa@shcba.gov.al këto dokumenta:
a) –

Kërkesë për aplikim;

b) –

CV;

c) –

Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

d) –

Fotokopje të librezës së punës;

e) –

Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

f) –

Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja dhe kompjuterit (nëse ka);

g) –

Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

h) –

Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).

2. Periudha e aplikimit fillon me datë 27.11.2018 dhe përfundon më datë 7.12.2018.
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