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Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare shpall konkurs 

për Zyrtar/e për këshillim ligjor  
(orar i plotë, 40 orë në javë) Fillimi i punës: 1.03.2022 

 

 
KUSH JEMI NE? 
Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) është organizatë që fokusin kryesor e ka tek anëtarët dhe është e 
përkushtuar për të fuqizuar më shumë lidhjet bilaterale ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. OEGJK 
është themeluar me iniciativë të Ambasadës Gjermane në Prishtinë, dhe aktualisht përfaqëson 147 kompani 
anëtarë, të cilat në total punësojnë mbi 16 000 punonjës. Oda këshillon, përkrah dhe përfaqëson kompanitë 
gjermane në Kosovë që kërkojnë të investojnë, zhvillohen ose të zgjerojnë aktivitetin e tyre biznesor. Gjithashtu, 
përkrah dhe këshillon kompanitë kosovare, të cilat tregtojnë me Gjermaninë, përmes një game të gjërë të 
shërbimeve duke iu krijuar mundësi për rrjetëzim dhe të bërit biznes në të dyja vendet. Meqënësë OEGJK është 
në zemër të komunitetit të biznesit gjerman në Kosovë, ne si organizatë luajmë një rol aktiv në përmirësimin e 
mjedisit të të bërit biznes për kompanitë anëtare, duke siguruar një zë të respektuar për anëtarët e tanë. 

 
KRITERET: 

✓ Kandidati/kandidatja duhet të jetë Jurist/e i/e diplomuar  

✓ Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe me shkrim në gjuhën shqipe 

dhe angleze, njohja e gjuhës gjermane konsiderohet përparësi; 

✓ Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar në një ambient dinamik pune; 
✓ Aftësi për të punuar nën presion kohor; 
✓ Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për punë ekipore; 
✓ Aftësi hulutmuese; 
✓ Njohuri shumë të mira MS-Office 

 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË: 

✓ Përpilon raporte dhe vendime për nevoja të organizatës; 

✓ Këshillim ligjor për investitorët gjermanë dhe anëtarët e OEGJK-së;  

✓ Koordinim i takimeve me institucionet Kosovare, sipas kërkesës së investitorëvë;  

✓ Hartimi i kontratave, ankesave dhe vendimeve për nevoja të punëdhënësit;  

✓ Shkruan opinione juridike lidhur me çështjet relevante për punën e OEGJK-së, me fokus në të drejtën 
tregtare dhe atë të punës.  

 
ÇFARË OFROJMË NE: 

✓ Mentorim 

✓ Ambient atraktiv dhe modern i punës, në qendër të Prishtinës  

✓ Sigurim shëndetësor për ty dhe familjen tënde 

✓ Mundësi zhvillimi personal dhe profesional  
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ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME PËR NE: 
✓ Ne jemi një punëdhënës që vlerëson kolegjialitetin dhe punën në ekip. 

✓ Ne jemi një organizatë agile, me kulturë të hapur për feedback. Rezultatin e punës e masim kundrejt 
vlerave që kemi në organizatë, e ato janë: integriteti, mirësjellja, përgjegjësia dhe sinqeriteti. 

✓ Ne jemi organizatë dinamike që i përshtatet kërkesave dhe nevojave të anëtarëve. 

✓ Tek ne çdo punonjës inkurajohet të veprojë në mënyrë të pavarur. 

✓ Ne i mirëpresim idetë e reja dhe i zhvillojmë ato më tutje. 

✓ Ekipet tona janë ndërdisiplinore, rrjetëzimi është shumë i rëndësishëm për ne. 
 

 
 

 
Nëse jeni të interesuar për të punoni në OEGJK, luteni ta dërgoni një letër motivuese në gjuhën shqipe 
dhe angleze dhe të argumentoni pse dëshironi të punoni në OEGJK, si dhe ta dërgoni një CV përmes 
emailit në administration@oegjk.org deri më 6.2.2022. Aplikacionet pa letra motivuese nuk merren fare 
parasysh. Aplikacionet pranohen vetëm në formë elektronike! Vetëm kandidatët që janë në rreth të 
ngushtë do të kontaktohen. Ju lusim të mos e kontaktoni OEGJK-n për informacione ose pyetje 
paraprake para se të kontaktoheni! 
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