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Duke u bazuar në Ligjin NR. 03/L–149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren Nr. 

02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren për 

Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në ASHNA dhe Rregulloren për 

Procedurat e Rekrutimit të Kontrollorëve të Trafikut Ajror, Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror 

shpallë këtë: 

 

KONKURS 
 

Titulli i pozitës së punës:  Student Kontrollor i Trafikut Ajror 

Institucioni:  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror 

Departamenti/Drejtoria:  Departamenti i Shërbimeve të Trafikut Ajror 

Lloji i pozitës:  Jo karrierës (me afat 6 muaj, me mundësi vazhdimi) 

Tipi i akt emërimit të punës:  Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:  Menaxheri i Departamentit të Shërbimeve të Trafikut Ajror 

Kategoria funksionale:  Niveli i koficientave 

Grada/Koeficienti:  ASHNA-1A 

Mbulese buxhetore:  Po 

Procedura e aplikimit:  I jashtëm 

Data e hapjës së Konkursit:  20.02.2019 

Data e mbylljës së Konkursit:  06.03.2019 

Numri i vendeve të lira:  10 (dhjetë) 

Nr. Referues:  ASHNA/REK/006-2019 

Arsyeja e rekrutimit: Sigurimi i kandidatëve të përgjegjshëm për Student Kontrollor 

të Trafikut Ajror dhe përgatitja për licencim si Kontrollor i 

Trafikut Ajror. 

 

Qëllimi i vendit të punës: 

1. Aftësimi për licencim si Kontrollor i Trafikut Ajror. 

 

Detyrat Kryesore: 

1. Të përfundojë me sukses kursin teorik parapërgatitor që mundëson fillimin e trajnimit praktik në 

punë. 20% 

2. Të kalojë me sukses secilën nga fazat e përshkruara në UTP. 15% 

3. Të kalojë me sukses vlerësimin final para licencimit. 15% 

4. Të respektojë në përpikmëri udhëzimet dhe këshillat e Instruktorit. 15% 

http://www.ashna-ks.org/wp-content/uploads/2018/12/Rregullore-per-procedurat-e-rekrutimit-te-kontrollor%C3%ABve-t%C3%AB-trafikut-ajror.pdf
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5. Të ketë çasje proaktive gjatë trajnimit dhe dëshirë për të përfituar shkathtësitë e nevojshme. 

10% 

6. Të mirëmbajë ditarin personal të trajnimit dhe të sigurohet që çdo raport të jetë i nënshkruar 

nga autoritetet përkatëse. 10% 

7. Të respektojë hierarkinë, ndarjen ditore të përgjegjësive dhe të punojë në ekip. 10% 

8. Të respektojë në përpikmëri rregulloret dhe kërkesat administrative të ASHNA-së. 5% 

 

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

1. Të ketë së paku diplomën e shkollës së mesme apo diplomën që i mundëson qasje në universitet 

apo ekuivalent. 

2. Të demonstrojë aftësi të larta komunikuese dhe në të shkruar në gjuhën angleze. 

3. Aftësi në orientim hapësinor dhe përpunim të shpejtë të informacionit. 

4. I hapur për mësim dhe zhvillim. 

5. Aftësi për të menduar dhe për t’u shprehur rrjedhshëm dhe logjikisht. 

6. Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi por edhe i pavarur. 

7. Në hap me teknologjinë e kohës dhe i adaptueshëm për ndryshim. 

 

Rrethana të jashtzakonshme: 

1. Të jetë në mes moshës 18 dhe 25 vjeçare. 

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:  

1. Formulari për aplikim mund të shkarkohet në web faqen zyrtare www.ashna-ks.org ose fizikisht 

në recepcionin e ndërtesës së Agjencisë për Shërbime të Navigacionit Ajror në Vrellë/Lipjan (afër 

Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” Limak Kosovo), dhe të dorëzohet në 

Zyrën e Departamentit të Burimeve Njerëzore. 

2. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe 

dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për atë vend pune dhe kopjet origjinale: 

a. Çertifikata e shtetësisë së Republikës së Kosovës; 

b. Vërtetim mbi të kaluarën kriminale nga Policia; dhe 

c. Çertifikatën që nuk jeni nën hetime nga Gjykata. 

3. Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit, përkatësisht nga 20/02/2019 deri 

06/03/2019 në ora 16:00. 

4. Për informata të hollësishme mund të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore: 

genci.blaka@rks-gov.net | 038 5958 521. 

 

Referencë: Rregullore për Procedurat e Rekrutimit të Kontrollorëve të Trafikut Ajror 
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