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REPUB LIKA E S HQIPËRIS Ë
BASHKIA GRAMS H
SEKTORI I MENAXHIMIT TË B URIMEVE NJ ERËZORE

Nr.1375/1prot

Gramsh më, 09,03.2017

NJOFTIM
PËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së
Në bazë të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”
neni 6/2, neni 7 pika 1 dhe pika 3, neni 14/1, neni 15/4; Shkresës nr.493, datë 25.01.2017 “Mbi përzgjedhjen
e aplikantëve të shërbimit të MZSH-së për nivelin bazë”, protokolluar me tonën nr.675, datë 31.01.2017, si
dhe shpalljes nr.951, datë 10.02.2017 “Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së, niveli bazë, pranë Bashkisë
Gramsh”, së bërë në Website- n e Bashkisë, stendën e informimit publike pranë Bashkisë Gramsh dhe
Shërbimit MZSH-së Gramsh, për plotësimin e 4 (katër) vendeve vakante për nivelin bazë, në pozicionin
“zjarrfikës”, miratuar me Vendimin nr.8, datë 30.01.2017 “Për miratimin e strukturës organizative të
Bashkisë Gramsh, Agjensive vartëse, Njësive Administrative, Shërbimit Zjarrfikës, Shërbimit Pyjor, Bordit
të Kullimit, Drejtorisë së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale, Arsimit parashkollor, Qëndrës kulturore të
fëmijëve, Konviktit të shkollës së mesme, personelit ndihmës të arsimit bazë dhe arsimit parauniversitar” të
Kryetarit të Bashkisë, pas mbylljes së fazës së testimit me shkrim të zhvilluar më datë 06.03.2017, në sallën e
mbeldhjeve pranë Bashkisë Gramsh,
NJOFTON:
I.

Faza e tretë e këtij konkursi që përfshin testimin fizik dhe intervistën me gojë, për të gjithë kandidatët
pjesmarrës në testimin me shkrim, do të zhvillohet më datë 10.03.2017 ora 11:00

II.

Kandidatët duhet të paraqiten pranë Bashkisë Gramsh, për tju komunikuar më pas vendin ku do të
zhvillohet testimi fizik.

III.

Rezultatet përfundimtare të kandidatëve do të dalin më datë 13.03.2017, në Website- n e Bashkisë
Gramsh, si dhe stendën e afishimeve publike të Bashkisë e Shërbimit Zjarrfikës Gramsh.
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