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Konkurs -Mobilizues/e 
 
OJQ PRAK, në kuadër të Projektit ‘’Rrugëtimi i grupeve të cenueshme nëpër shërbimet shëndetësore” 

realizohet në kuadër të Programi Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor i financuar 

nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), bënë 

thirrje të hapur për djem dhe vajza të interesuar për vendin e punës Mobilizues/e  

Organizata jonë do të ofrojë: 

 Pajisje të nevojshme për realizimin e punëve, 

 Pagë konkurruese, 

 Mundësi zhvillimi profesionalisht në një OJQ vazhdimisht në rritje. 

 

Pozita MOBILIZUES/E – 5 pozita 

Ne jemi duke kërkuar Mobilizues/e në teren- qytetin e Kamenicës.  

Mobilizuesi do të jetë përgjegjës në veprimin dhe angazhimin e një grupi të qytetarëve të Komunës së 

Kamenicës. 

Mobilizuesi duhet të jetë komunikativ dhe analitik, i gatshëm të mësoj gjëra të reja dhe veçanërisht 

pasionant. 

 

Përgjegjësit kryesore: 

 T’i raportoj direkt Menaxherit të projektit, 

 Identifikimin dhe përzgjedhjen e grupeve të qytetarëve, 

 Kupton dhe i respekton procedurat e komunikimit, udhëzimet dhe politikat e OJQ-së, 

 Përshtatet në punë ekipore dhe 

 E sjellë një buzëqeshje në vendin e punës 

 

Kualifikimet e kërkuara: 

 Të jetë i moshës madhore 

 Të ketë të përfunduar minimum shkollën e mesme’; 

 Aftësia e menaxhimit të shumë detyrave në të njëjtën kohë; 

 Komunikim të mirë dhe aftësi të mira në vendimmarrje, 

 

Të gjithë kandidatët e kualifikuar do të konsiderohen për punësim në organizatën tonë pa dallim race, 

ngjyre, besimi apo gjinie. 
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Si të aplikoj? 

Kandidatët që e shohin veten si të përshtatshëm për këtë pozitë dhe që mendojnë se do të kontribuonin 

dhe besonin në kulturën e organizatës janë të inkurajuar të aplikojnë. Aplikuesit duhet të dërgojnë CV e 

përditësuar në e-mail adresën prak-kosova@hotmail.com, me subject “Mobilizues”,  

 

Data e fundit për aplikim është 14.11.2019. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. 

I mirëpresim aplikacionet e juaja! 
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