NJOFTIM PUBLIK

Në mbështetje të nenit 20 të Statutit të Shoqërisë OSHEE sh.a., datë 12.11.2014, Urdhërit nr.
23135, datë 17.10.2017 “Për proçedurat e përzgjedhjes dhe emërimit të drejtuesve rajonal të
OSHEE sh.a.”, Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. shpall konkursin e hapur për
pozicionin “Drejtor Rajonal” të drejtorive rajonale, përkatësisht në:

Drejtoritë Rajonale
1. Drejtoria Rajonale Tiranë
2. Drejtoria Rajonale Durrës
3. Drejtoria Rajonale Elbasan
4. Drejtoria Rajonale Gjirokastër
5. Drejtoria Rajonale Korçë
6. Drejtoria Rajonale Shkodër
7. Drejtoria Rajonale Fier
8. Drejtoria Rajonale Berat
9. Drejtoria Rajonale Burrel
10. Njësia Kukës
11. Njësia Vlorë

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM DHE AFATI I DORËZIMIT TË APLIKIMIT
Kritere të përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët që aplikojnë për pozicionin “Drejtor
Rajonal”:
a. Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor, preferohet në shkenca: inxhinierike /
ekonomike / juridike;
b. Të ketë përvojë pune minimumi 5 vjet;
c. Preferohet të ketë eksperiencë pune në drejtim ose menaxhim;
d. Njohje e mirë e gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar;
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e.
f.
g.
h.

Aftësi shumë të mira kompjuterike;
Aftësi te shkëlqyera komunikimi;
Aftësi shumë të mira pune në ekip;
Të mos jetë marrë ndaj tij masë disiplinore gjatë vitit të fundit ku ka punuar;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:
a. Letër interesi për pozicionin në të cilin po konkuron;
b. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me formatin e përcaktuar në shtojcën nr. 1
bashkëlidhur;
c. Tabelën e plotësuar me të dhënat për aplikant sipas modelit të përcaktuar në shtojcën
nr. 2 bashkëlidhur;
d. Formular vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore;
Kujdes! Mosdorëzimi dokumenteve të mësipërm është kusht skualifikues.
Vlerësimi i mëtejshëm i kandidatëve që plotësojnë kriteret e përgjithshme do të bëhet nëpërmjet
testimit me shkrim dhe intervistës me gojë.
Fushat e njohurive mbi të cilat do të zhvillohet testimi me shkrim
a. Ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”;
b. Bazat e menaxhimit dhe administrimit financiar;
c. Konceptet bazë të kontratës së shpërndarjes dhe furnizimit;
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a. Platformën për zhvillimin e rajonit ku aplikon;
b. Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me pozicionin për të cilin aplikon;
c. Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për pozicionin ku aplikon;
Dokumentacioni i kandidatëve do të dorëzohet pranë Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike sh.a. Afati i dorëzimit të aplikimeve: 06 Nëntor 2017
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Kandidatët do të njoftohen nëpërmjet postës elektronike për informacione në lidhje me plotësimin
e kritereve, fazat e testimit, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurimi nga sekretaria e
Komisionit të vlerësimit ad hoc.
Komisioni i vlerësimit ad hoc do të përbëhet nga:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Përfaqësues i OSHEE sh.a.;
Një përfaqësues nga Universiteti i Tiranës;
Menaxheri i një sipërmarrjeje të suksesshme;
Një përfaqësues nga Enti Rregullator i Energjisë;
Një përfaqësues nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë;

Më shumë informacion mund të gjeni në Shërbimin Kombëtar të Punësimit, faqen web
www.puna.gov.al dhe të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike www.oshee.al
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Shtojca 1

Jetëshkrim
Informacion Personal
Emri / Mbiemri
Addresa
Telefoni(at)

Emri Mbiemri
Numri i shtëpisë / apartamentit, emri i rrugës, kodi postar, qyteti, shteti
Fiks:

Celular:

Fax
E-mail
Shtetësia
Data e lindjes
Gjinia

Punësimi i dëshiruar /
Fusha e punësimit
Eksperiencat e punësimit
Data

Vendosni informacione të veçanta për secilën punë të kryer në të kaluarën, duke
filluar nga ajo e fundit

Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe
përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i binzesit ose sektori

Arsimi dhe trajnimet
Data

Vendosni informacione të veçanta për secilin kurs apo trajnim të kryer në të
kaluarën, duke filluar nga ajo e fundit

Titulli i kualifikimit të arritur

A: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri
www.oshee.al
NIPT: K72410014H

Temat kryesore / aftësitë e
mbuluara nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Niveli në klasifikimin kombëtar
ose ndërkombëtar

(hiqeni nëse nuk është e vlefshme)

Aftësitë personale dhe
kompetencat
Gjuha e nënës

Përcaktoni gjuhën e nënës ( shtoni një gjuhë të dytë nëse keni gjuhë nëne
tjetër)

Gjuhë të tjera
Vetë vlerësimi
Niveli Europian (*)

Të kuptuarit
Dëgjim

Lexim

Të folurit
Ndërveprim folës

Të shkruarit

Prodhim folës

Gjuha
Gjuha
Aftësi organizative dhe
kompetenca

Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku
janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme)

Aftësi teknike dhe
kompetenca

Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku
janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme)

Aftësi kompjuterike dhe
kompetenca

Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku
janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme)

Aftësi të tjera dhe
kompetenca

Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku
janë fituar ato (Hiqini nëse nuk janë të vlefshme)

Informacion shtesë Shtoni këtu çdo informacion tjetër që mund të jetë i vlefshëm, si psh; persona

kontakti, referenca,konferenca, seminare, botime, etj. (Hiqeni nëse nuk është e
vlefshme)

Anekse Listoni materiale ose dokumenta të bashakngjitura me CV-në. (Hiqeni nëse nuk
është e vlefshme)
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Shtojca 2
TABELA E TË DHËNAVE PËR APLIKANTIN
Aplikanti shënon brenda kllapave, krahas zërit përkatës, numrin e dokumenteve bashkëshoqërues
që depoziton.

I
a.
b.
c.
d.
II
a.

b.
III
a.
b.

DOKUMENTACIONI
Fotokopje e librezës së punës
Fotokopje ID
Raport mjeko – ligjor
Vërtetim i gjendjes gjyqësore
ARSIMI
Fotokopje e noterizuar e diplomës dhe listës së notave. Për diplomat
e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të dorëzohet njehësimi nga
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
Çdo dokumentacion tjetër që vërteton arsim shtesë / kualifikime /
trajnime
GJUHA E HUAJ
Gjuha angleze
Tjetër

Nr. fletëve

Dëshmoj se i kam kuptuar udhëzimet për plotësimin e shtojcës 2 dhe pasojat nga plotësimi i
pasaktë i tyre.
Nënshkrimi

Data
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