Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural/Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva
i Ruralnog Razvoja/Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë/Agencije za Razvoj Poloprivrede/ The Agriculture Development Agency
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë , mbështetur në Ligjin nr. 03/L-149, për “Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës”,
dhe Rregullores nr. 02/2010, “Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil”, me qëllim të realizimit të procedurave të
rekrutimit shpall:
KONKURS
Titulli i pozitës: Auditor i Brendshëm
Ref: RN00002578
Njësia Organizative: Sektori i Auditimit të Brendshëm - AZHB
Vendi i punës: Prishtinë
Kategoria funksionale: Niveli profesional
Koeficienti: 15
Qëllimi i vendit të punës:

Brenda fushës profesionale, auditimit të brendshëm, aplikon përvojën në kryerjen e auditimit dhe detyrave
përkatëse profesionale, duke punuar brenda të gjitha ligjeve, rregulloreve, politikave dhe procedurave në fushën
e auditimit të brendshëm. Punon pa mbikëqyrje të afërt dhe brenda afateve të caktuara kohore.
Detyrat kryesore:

1. Në bashkëpunim me mbikëqyrësin merr pjesë në hartimin e planit të auditimit dhe miraton planet e
punës dhe afatet për bërjen e auditimeve edhe shërbimeve përkatëse; 20%
2. Kryen/udhëheq auditime, përfshirë intervista hyrëse me sektorin që auditohet, interviston stafin, merr
dhe analizon dokumentacionin përkatës dhe regjistron të gjeturat; 15%
3. Përgatit draft raportin, diskuton me mbikëqyrësin dhe bënë intervistën përfundimtare; 15%
4. Harton raportin final, me rekomandimet adekuate, finalizon dosjen e auditimit, dhe dorëzon atë për
arkivim; 15%
5. Monitoron zbatimin e rekomandimeve nga ana e institucioneve dhe njësive organizative; 10%
6. Ofron udhëzime për stafin e nivelit më të ulët në njësinë e auditimit të brendshëm për ekzekutimin e
detyrave dhe përgjegjësive të tyre; 10%
7. Ofron këshilla për çështje të auditimit të brendshëm brenda institucionit, sipas nevojës; 10%
8. Koordinon punën me pjesët tjera të institucionit dhe komunikon me autoritetet e jashtme sipas nevojës. 5%

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

•
•
•
•
•
•

Diplomë universitare- fakulteti ekonomik, juridik ose administrate publike,minimum 3 vite përvojë pune
profesionale.
Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e auditimeve;
Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave
profesionale;
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel).

Data e shpalljes së konkursit me: 27.12.2017
Data e mbylljes së konkursit me: 10.01.2018
“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret
aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e
shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr.
03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës
Aplikacionet e dorëzuara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pakompletuara refuzohen.
Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të
kontaktohen.
Procedura e Aplikimit: Formularët për aplikim mund të merren dhe dorëzohen në Sektorin e Personelit në Agjencionin
për Zhvillimin e Bujqësisë - M B P Z H R , Ndërtesa e Bankës së Lublanës Kati i VII , Zyra nr. 23 ose të shkarkohen në
adresën e internetit të AZHB-së www.azhb-ks.net.

