Në bazë të Nenit 8 të Ligjit të Punës (Ligji nr. 03/L-212), UA MPMS nr. 07/2017 dhe Rregullores për Rregullimin
e Marrëdhënies së punës 01-2456/17, PK Sh.A. shpall:
KONKURS PUBLIK PËR VENDE PUNE
Titulli i pozitës: Administrator/e në Përkrahjen e Rrjetit, Sigurisë dhe Zhvillimit të Operacioneve, grada 11
Nr. References: 01-3300-1/18
Përshkrimi: PK Sh.A. është duke bërë përpjekje për të zhvilluar biznesin sipas përvojave më moderne të
shërbimeve postare dhe komerciale, për t’i arritur standardet ndërkombëtare në ofrimin e shërbimeve postare
dhe komerciale. Në këtë aspekt, PK Sh.A. ofron mundësi të barabartë punësimi të profesionistëve që synojnë
të jenë pjesë e zhvillimit të biznesit dhe kompetencave të Korporatës, në përputhje me metodat dhe praktikat
moderne.
Kohëzgjatja e kontratës: Konform nenit 4 dhe 15 të Rregullores për Rregullimin e Marrëdhënies së Punës për
Punonjësit e Postës së Kosovës nr. 01-2456/17, të datës 20.09.2017, kontrata e punës është për kohë të caktuar
në kohëzgjatje prej tri (3) viteve, në të cilën periudhë përfshihet edhe periudha provuese 6 muaj.
Aplikimi: Aplikacionet mund të merren online www.postakosoves.com dhe së bashku me dëshmitë përkatëse
të dërgohen nëpërmjet postës në adresën: Arkiva e PK Sh.A., Ndërtesa Kryesore e PK-së, Rr. 28 Nëntori nr. 4,
10000 - Prishtinë, deri në afatin e paraparë për aplikim me shenjën ”PËR KONKURS”, duke e cekur titullin e
vendit të punës për të cilin aplikoni.
Aplikacioni dhe të gjitha dëshmitë bashkëngjiten të fotokopjuara, sepse të njëjtat nuk iu kthehen aplikantëve.
Aplikacionit patjetër duhet t’i bashkëngjitet apo të sillet më vonë tek RNJ-të e PK SH.A., dëshmia (vërtetimi) se
aplikanti/ja nuk është nën hetime dhe i/e dënuar.
Afati i fundit për aplikim: 18/01/2019, ora 16:00.
Vendi i punës:
Administrator/e në Përkrahjen e Rrjetit, Sigurisë dhe Zhvillimit të Operacioneve, 1 ekzekutues (grada 11)
Detyrat dhe përgjegjësitë:
Bën përshtatjen e aktiviteteve konform buxhetit të aprovuar për rrjet dhe siguri; Koordinon dhe nxit
bashkëpunëtorët konform politikave dhe procedurave të kompanisë; Administron proceset punuese relevante
dhe siguron resurse për shërbime të kualitetit të lartë; Bashkëpunon ngushtë me anëtarët e tjerë të ekipit për
koordinim gjatë zhvillimit të rrjetit dhe zhvillimit të aplikacioneve; Administron dhe mbikëqyrë efikasitetin e
ekipit të përfshirë duke definuar nivelet e performancave; Mbikëqyrë zhvillimin e kërkesave të klientëve dhe
krijon modele që harmonizohen me kërkesat relevante; Merr pjesë në definimin e kërkesave për aplikacionet
e reja të cilat duhet të zhvillohen. Merr pjesë në komplet ciklin e zhvillimit të softuerit, duke përfshirë analizën,
dizajnin, kodimin dhe dokumentimin e aplikacioneve sipas nevojës; Kryen testimin dhe përmirëson
performancën e aplikacioneve të zhvilluara; Kryen dokumentimin e aplikacioneve të zhvilluara; Krijon
dokumentin për procesin e njësisë së biznesit, si dhe të procedurave; Krijon raporte periodike; Instalon dhe
administron infrastrukturën e LAN/SAN/WAN, routing & switching, VPN-IPSec Tunelimet, Firewall-ët, filtron
dhe kontrollon qasjen në rrjetë, ACS (Access Control Server), Balancuesit e ngarkesës (load balancers),
Redundancën e rrjetit, etj.; Instalon dhe administron sistemin mbi sigurinë e infrastrukturës IPS (Intrusion
Prevention Systems), IDS (Intrusion Detection Systems); Mirëmban dhe përditëson pajisjet komunikuese të
rrjetit dhe pajisjet e ndërlidhura me to; Administron dhe monitoron operacionet, integritetin dhe sigurinë e
pajisjeve dhe të komunikimit në rrjet; Hulumton mangësitë në sigurinë e infrastrukturës së rrjetit; Kryen detyra
hulumtuese ndaj ndërhyrjeve të palejuara në sigurinë e rrjetit; Përcakton dhe ekzekuton masat parandaluese;
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Mirëmban pajisjet për monitorim; Rishikon “log” fajllat dhe auditon pajisjet e rrjetit; Dokumenton për pajisjet
dhe komunikimin në infrastrukturë të rrjetit; Zhvillon dhe implementon plane për “Disaster Recovery”; Përpilon
plane dhe orare për mirëmbajtje, integrim dhe zgjerim të infrastrukturës; Hulumton për pajisje dhe softuerë
të rinj dhe bën implementimin e tyre; Hulumton për teknologjitë e reja dhe rekomandon në përshtatshmëri;
Është i gatshëm dhe i përgatitur që të kujdeset për çfarëdo problemi që paraqitet në aplikacione në çfarëdo
kohe qoftë; Kryen edhe detyra të tjera që lidhen me natyrën e punës së tij/saj, por që nuk bien në kundërshtim
me ligjet dhe rregullat në fuqi.
Edukimi, përvoja, aftësitë dhe të tjera:
Diplomë universitare nga fusha e shkencave elektronike ose/dhe kompjuterike ose/dhe të inxhinierisë së
telekomunikacionit. Edukim të avancuar, i certifikuar në sektorin e njohjes së rrjetave të komunikimit
(certifikatat duhet të jenë të vlefshme dhe me afat konform standardeve certifikuese); Përvojë pune mbi 3 vite
në punë të administruesit të rrjetave të komunikimit dhe zhvillim të aplikacioneve; Arritje të dëshmuara në
lëmin e IT-së dhe të zhvillimit të softuerit; Aftësi të forta në lëmin e zhvillimit të softuerit duke përdorur
platformat më të reja të përdorura duke përfshirë platformën e Microsoft.NET si dhe Java; Njohuri të shkëlqyer
të gjuhëve programuese C# dhe Java; Njohuri nga arkitektura e WEB aplikacioneve dhe Windows aplikacioneve;
Njohuri në dizajnimin dhe zhvillimin e aplikacioneve me ASP.NET; Njohuri nga menaxhimi me Bazat Relacionale
(MS SQL ose/dhe ORACLE) si dhe T-SQL; Njohuri në zhvillimin e aplikacioneve të shpërndara; Aftësi të Anglishtes
në të folur dhe në të shkruar; Njohuri të shkëlqyeshme në të shkruar dhe të folur të gjuhës shqipe; Aftësi
organizimi dhe planifikimi; Të ketë aftësi të punojë nën presion, të ketë etikë të lartë dhe integritet të lartë
pune; Të jetë në gjendje të punojë me orar fleksibil të punës.
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