Menaxher/e të Burimeve Njerëzore (HR Manager)
Eppc Kosovo kërkon një Menaxher/e të Burimeve Njerëzore për një kompani udhëheqëse në vend
dhe në rajon, e cila operon në industrinë e transportit dhe shitjes së naftës dhe hidrokarbureve tjera.

Përgjegjësitë Kryesore:









Mbikëqyrë dhe menaxhon punën e raportimit të personelit të Burimeve Njerëzore, dhe
inkurajon zhvillimin e vazhdueshëm të stafit;
Menaxhon përgatitjen dhe mirëmbajtjen e raporteve të tilla që janë të nevojshme për kryerjen e
funksioneve të departamentit;
Menaxhon procesin e rekrutimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve për punësim;
Mirëmban dokumentacionin fizik dhe elektronik në lidhje me departamentin përkatës;
Përgatit raporte periodike për menaxhim, sipas nevojës për të ndjekur arritjen e qëllimeve strategjike;
Zhvillon dhe administron programet, procedurat dhe udhëzimet për të ndihmuar në afrimin e fuqisë
punëtore me qëllimet strategjike të kompanisë;
Administron dosjet e personelit;
Zhvillon dhe monitoron buxhetin vjetor që përfshin shërbimet e Burimeve Njerëzore, njohjen e
punonjësve, dhe mbështetjen e aktiviteteve të departamentit;

Kërkesat për këtë pozicion janë:







Diplomë Universitare; (E preferuar në Burime Njerëzore, Administrim Biznesi, Menaxhment, ose
Shkenca Sociale);
Eksperiencë pune së paku tre (3) vite në pozicione të ngjashme në Burime Njerëzore;
Aftësi të shkëlqyera organizimi, komunikimi dhe etikë të mirë prezantimi;
Aftësi analitike dhe udhëheqëse, dhe aftësi për përcaktimin e prioriteteve;
Njohuri të avancuar të paketës Microsoft Office;
Të jetë iniciator, motivues, fleksibil dhe i/e aftë të punojë me saktësi nën presion;

Të dhënat:
Pozicioni:
Vendndodhja:
Orari:
Kontrata:
Aplikimet mbyllen:

Menaxher/e të Burimeve Njerëzore / HR Manager;
Prishtinë;
40 orë në javë;
Sipas Ligjit të Punës;
26.10.2017.

Si të aplikoni:
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera
shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it:
kosovo@eppc.al
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen.
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

