NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMI PARAPRAK PËR
LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të
Kreut II të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan
shpall proçedurë e lëvizjes paralele dhe ngritjen në detyrë dhe aplikimin nga jashte
sherbimit civil per pozicionin:
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe
kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

Përgjegjës, Sektori Njësisë së Prokurimit në Drejtorine e Prokurimeve Publike –
Kategoria e pagës IIIA/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

Duke filluar nga data 15.04.2019 , do te njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit
Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan të gjithë kandidatët që
kanë aplikuar për proçedurën ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil
në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurimi.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMI PARAPRAK PËR
LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të
Kreut II të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan
shpall proçedurë e lëvizjes paralele dhe ngritjen në detyrë dhe aplikimin nga jashte
sherbimit civil per pozicionin:
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe
kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

Përgjegjës, Sektori i Shtresave në Nevojë dhe Moshës së Tretë në Drejtorinë e
Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar – Kategoria e pagës IIIA/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

Duke filluar nga data 15.04.2019 , do te njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit
Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan të gjithë kandidatët që
kanë aplikuar për proçedurën ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil
në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurimi.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMI PARAPRAK PËR
LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të
Kreut II të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Elbasan
shpall proçedurë e lëvizjes paralele dhe ngritjen në detyrë dhe aplikimin nga jashte
sherbimit civil per pozicionin:
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Elbasan, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe
kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

Përgjegjës, Sektori Terrenit në Drejtorinë e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe
Mbledhjes së të Ardhurave – Kategoria e pagës IIIA/1

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

Duke filluar nga data 15.04.2019 , do te njoftohen nëpërmjet faqes së Shërbimit
Kombëtar të Punësimit dhe faqes zyrtare të Bashkisë Elbasan të gjithë kandidatët që
kanë aplikuar për proçedurën ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil
në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurimi.

