
   

 

Datë: 28.09.2020 

FTESË PËR APLIKIM  

Ekspert ( Individ / Kompani) për Burime Njerëzore  
 

Hyrje 

Organizata Syri i Vizionit (SiV) është  regjistruar zyrtarisht si OJQ lokale në Shtator të vitit 2001, por ka 

filluar të funksionojë më herët që nga 1999 si Organizatë e Bazuar në Komunitet (CBO) në komunën e 

Pejës. Përgjatë viteve të fundit, OJQ “Syri i Vizionit” ka zhvilluar partneritete të shumta me një spektër të 

gjerë të organizatave lokale dhe ndërkombëtare, komunave dhe faktorëve tjerë aktivë në Kosovë dhe 

rajon si: Komisioni Evropian, Save the Children në Kosovë, Olof Palme International Centre, Solidar 

Suisse, Volkshilfe Solidaritet, ADA, USAID, KEC, KFOS, DRC, CARE International, OSCE, etj.  

 

SiV në bashkëpunim me Save the Children, në kuadër të programit tematik në fushën e mbrojtjes së 

fëmijës, parasheh edhe zhvillimin dhe fuqizimin e kapaciteteve humane e logjistike të organizatës. 

 

Objektiva 

Syri i Vizionit po kërkon një ekspert të Burimeve Njerëzore (Bnj), individ apo kompani,  të këshillojë dhe 

mbështesë SiV në procesin e zhvillimit të Manualit të Burimeve Njerëzore, duke përfshirë rishikimin e 

dokumenteve ekzistuese dhe finalizimit e manualit në përputhje me praktikat e SiV dhe ligjet lokale.  

Kompletimi i Manualit të BNj do t’i mundësoj menaxhmentit / stafit të BNJ të SiV të menaxhojnë punën 

e tyre bazuar në politikat dhe procedurat e përcaktuara dhe standardet e SiV.  

Detyrat Specifike: 
 

1. Zhvillimin / përditësimin e: 
 

a) Politikës dhe Procedurës për Rekrutimin e Personelit, Konsulentëve dhe Ofruesve të shërbimit; 
b) Pakos së shpërblimit / benefiteve (përfitimet ligjore, thelbësore dhe të tjera); 
c) Procesit të vlerësimit të performancës/ planit të zhvillimit individual/ promovimi i stafit; 
d) Udhëzimeve për menaxhmentin mbi procedurën disiplinore për personelin/ procedura e 

ankesave; 
e) Procedurës së përfundimit të shërbimit në SiV. 

 
2. Mbajtjen e një punëtorie një ditore më stafin dhe menaxhmentin e organizatës për prezantim 

/dakordim të përmbajtjes së Manualit. 
 

3. Inkorporimi i komenteve pas draftit të parë dhe dorëzimi i Manualit / dokumenteve finale. 
 

 

 



   

Plani dinamik Kohëzgjatja 

Familjarizimi me Rregulloren e  brendshme dhe dokumentet tjera të brendshme 

për Burimet Njerëzore 

1 ditë 

Përditësimi i rregullores dhe dokumenteve tjera BNJ 2 ditë 

Mbajtja e punëtorisë më menaxhmentin dhe stafin e SiV 1 ditë 

Finalizimi i dokumentit përfundimtar  1 ditë 

Gjithsej: 5  ditë 

 

Kualifikimi i nevojshëm: 

 Diplomë Universitare në degët  Juridik, Ekonomi, Menaxhim apo Burime Njerëzore; Diploma 

Master është përparësi.  

 Përvojë e dëshmuar në Burime Njerëzore dhe hartimin e dokumenteve me kompleksitet të 

ngjashëm. 

 Njohuri për parimet dhe funksionalizimin  e Organizatave të Shoqerisë Civile; 

 Shkathtësi të larta analitike; 

 Shkathtësi të larta në të shkruar dhe të folur të gjuhës shqipe dhe angleze. 

 

Kushtet e Pagesës: 

Kompania/Individi do të angazhohet me anë të një kontrate për shërbim me Syri i Vizionit. 

Për kompani pagesa do të bëhet sipas faturës përkatëse për kryerjen e shërbimeve. 

Për individ pagesa kryhet pas dorëzimit/ kompletimit të detyrës të aprovuar nga SiV.  

 

Në bazë të ligjit të Kosovës, Syri i Vizionit është poashtu i obliguar që të paguajë tatimin (taksa dhe 

pension) prej 10% të shumës bruto. Shpenzimet e ushqimit do t’i mbulojë organizatori. 

 

Dokumentet dhe procedura për aplikim: 

 Kopja e Diplomës Universitare; 

 Curriculum Vitae (CV); 

 Shembuj të punës së mëparshme që përfshinë ekspertizën dhe përvojën në fushën e 

përkatëse apo të ngjashme; 

 Oferta financiare në shumën bruto EUR (para çdo zbritjeje ligjore)për kryerjen e punës 

sipas ditëve dhe planit dinamik. 

  

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën: info@syriivizionit.org ose 

naser.lajqi@syriivizionit.org me subjektin “Aplikacioni për Ekspert te Burimeve Njerëzore”.  Apo edhe 

përmes postës në adresën e organizatës  OJQ: “Syri i Vizionit”, Rr. Isa Demaj, nr. 14, 30000 Pejë, Kosovë. 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është me datë: 12 Tetor 2020, ora 17:00.  

 

Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen.  
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