
Nr.prot.220 /2016

Dt. 06.04.2016

Komisioni i Auditimit pranë Bordit te Drejtorëve të KRU “Hidrodrini"  Sh.A. në Pejë, në bazë nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për
Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 mbi Ndërmarrjet Publike, rishpall  këtë:

                                                                                             K O N K U R S

Pozita : Zyrtar për Auditim të Brendshëm

Paga Mujore (bruto): 800.00 €   

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 Përpilimi i procedurave të auditimit gjegjësisht, Planit të auditimit të brendshëm, për të gjitha transaksionet e Kompanisë,
në përputhje me objektivat e kontrollit të brendshëm, politikat, udhëzimet, statuti i auditimit të brendshëm, kodi i etikës
dhe standardet profesionale;

 Përgatitja e letrave të punës me përmbajtje të mjaftueshme, kompetente dhe relevante për të mbështetur gjetjet në
raportet e auditimit. Hartimin raporteve finale të auditimit;

 Monitoron  sistemin  e  menaxhimit  të  risqeve,  ndihmon  Menaxhmentin  në  identifikimin  e  risqeve  dhe  zhvillimin  e
strategjive të duhura në drejtim të menaxhimit të tyre.

 Kryerja e rishikimeve post-audituese për të konstatuar implementimin  e rekomandimeve të bëra. Ndihma në kryerjen e
rishikimeve speciale sipas kërkesës së menaxhmentit;

 Të  marrë,  shqyrtojë  dhe  shfrytëzoj  pa  kufizim  të  gjitha  të  dhënat  teknike,  ekonomike,  financiare  dhe  informatat  e
dokumentet në posedim ose kontroll të ndërmarrjes;

 Të kërkoj  nga cilido zyrtar,  punonjës  ose  kontraktues i  shërbimit  nën auditim që të ofroj  dëshmi fizike, shënime ose
informata të tjera mbi çështjet që kanë të bëjnë me auditimin ose mbi aktivitetet që janë nën auditim;

 Të  ketë  qasje  të  plotë  dhe  të  pakufizuar  tek  të  gjitha  funksionet,  ambientet,  asetet,  personeli,  rregjistrimet  dhe
dokumentacioni që ZAB i konsideron të nevojshme për t’i përmbushur përgjegjësit e audituesve . 

 Të raportoj të Komisioni i Auditimit mbi të gjitha çështjet materiale të lidhura me kryerjen e auditimit të brendshëm dhe
rezultatet e tij;

 Të  marrë pjesë në Mbledhjet e Komisionit të Auditimit.  

 Të përcaktojë objektivat,  fushëveprimin, shpeshtësinë, metodat dhe burimet e nevojshme për kryerjen e Auditimit të
Brendshëm;

 Zyrtari i Auditimit të Brendshëm dhe të gjithë Auditorët e Brendshëm janë të obliguar të mbajnë në fshehtësi të gjitha
informacionet që atyre u janë bërë të njohura gjatë kryerjes së auditimit të brendshëm, përveç nëse ekziston ndonjë
detyrim ligjor për t’a bërë këtë .

 Udhëheq dhe menaxhon organizimin e brendshëm te Zyrës se auditimit;

 Udhëheq dhe drejton të gjitha aktivitetet e auditimit te brendshëm, dhe përmbush çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga
ana e Komisionit të Auditimit. 
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Kualifikimet dhe aftësitë*: 
–   Të ketë përgatitje universitare 
–   Pervoje pune se paku 3 vjeçare të deshmuar ne kontabilitet dhe ne perpilimin e raporteve financiare 
– Kontabilist/e  i/e Çertifikuar , përparësi ka Auditori i licencuar;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:
– Aftësi për punë nën presion, komunikim dhe bashkëpunim te shkëlqyeshëm me stafin  e kompanisë; 
– Afinitet  për  analizim dhe definim të problemeve,  fakteve dhe për dhënie të rekomandimeve dhe konkluzioneve te

bazuara.
– Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
– Njohja e mirë e punës me kompjuter (Excel, Word, etj.);
– Njohja e gjuhës angleze (preferohet).

Procedurat për aplikim:
Kandidatët e interesuar  duhet te  plotësojnë aplikacionin për punësim, si dhe  t’i  bashkangjitin këto dokumente:

– Diplomë universitare; 
– Çertifikatat e aftësimit profesional (nga një shoqatë profesionale e kontabilitetit dhe auditimit, e njohur me Ligjin Për

Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim në Kosovë);
– Biografinë (CV) e detajuar;
– Letër motivimin; 
– Deklaratën nën  betim; 
– Dëshmi të aftësive dhe atributeve tjera;
– Dëshmi të përvojës së punës, dhe referencat;
– Certifikatën  që dëshmon që kandidati  nuk është nën hetime.

Aplikacionet merren përmes kërkesës në e-mail adresë: v.imami@hidrodrini.com, ose mund te shkarkohen nga web-faqja e KRU
“Hidrodrni” Sh.A.: www.hidrodrini.com . 

Konkursi  do të jet  i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në web-faqen e KRU “Hidrodrni” Sh.A. Pejë dhe në gazetat ditore

Aplikacioni  dhe  dokumentet  përcjellëse  dorëzohen  tek  sekretaria  e  Kompanisë  në  pliko  të  mbyllur  në  adresën:  Rr.“  Lekë
Dukagjini“ nr.156 - Pejë (afër Patrikanës së Pejës ).

Kandidatët  e përzgjedhur në listën e ngushtë  do të  informohen me shkrim ose me telefon në afat  ligjor  nga Sekretaria  e
ndërmarrjes, dhe janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim
para Komisionit intervistues. 

Afati për dorëzimin e aplikacioneve është  15 ditë nga dita e publikimit të konkursit dhe përfundon në ora 16.00, të ditës 
gjegjëse.

*Kandidatët  të cilët nuk i plotësojnë kushtet  e kërkuara të kualifikimet dhe aftësitë,  nuk do të ftohen në intervistë!
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