Ofruesit Jo-publik të
Punësimit:
"Global Brokers"SH.P.K.
"Fingermarket Corporation"
- Kosovo Branch
"The Headhunter" Kosovo
Branch
"Kolegji Europian I
Kosoves" Sh.P.K.
APPK "Agjensioni I
Përkrahjes së Punësimit
Kosovë"

Veprimtaria
Ekonomike
Aktivitetet e agjensionit të
punësimit
Publicist përmes mediave /
web portale
Aktivitetet e agjensionit të
punësimit
Aktivitetet e agjensionit të
punësimit
OJQ/ Ndërmjetësim në
punësim etj

Lloji i
veprimtarisë
(Kategoria)
D-E
Licencim
B-C
Regjistrim
D
Licencim
C
Regjistrim
B-C-D-E
Regjistrim
Licencim

Data e
Vlefshmërisë
së lejes
06.10.2016–05.10.2016
06.10.2016–05.10.2016
25.1.2017–24.01.2018
22.12.2016-21.12.2016
25.1.2017–24.01.2018

Kategoritë
Kategoria (A)- shërbime qe lidhen me kërkim
të punës, të tilla si ofrimi i informacioneve, të
cilat që kanë për qëllim që të bëhet
ndërmjetësimi në mes ofertave specifike të
punësimit dhe aplikimet për punësim;
Kategoria (B)- shërbimet për ndërmjetësimin
në mes të ofertave dhe aplikacioneve për
punësim ku ofruesit jo-publik të shërbimeve të
punësimit nuk janë palë në marrëdhëniet e
punës.
Kategoria (C) – Shërbimet e rekrutimit të
cilat përfshijnë ofrimin e shërbimeve
këshilluese për punëdhënësit dhe
punëkërkuesit ku ofruesit jo-publik të
shërbimeve të punësimit nuk janë pjesë në
marrëdhëniet e punës, të tilla si përcaktimin e
kualifikimeve, para dispozitat dhe
karakteristikat të tjera të punonjësve të
nevojshme për kryerjen e punës të caktuar nga
ana e tyre, këshillimi i burimeve dhe
metodave të ndryshme për gjetjen e
kandidatëve për poste të veçanta të punës,
metodave të ndryshme sa i përket
kualifikimeve të pritura etj.
Kategoria (D) – Shërbimet e përbëra nga
punësimi i punëtorëve me synim për ti bërë
ato në dispozicion të një pale të tretë i cili
mund te jetë një person fizik ose juridik (të
referuara më poshtë si një ‘’ndërmarrje
përdoruese’’) i cili cakton detyrat e tyre dhe
mbikëqyrë zbatimin e këtyre detyrave.
Kategoria (E) – Shërbimet e lidhura me
ndërmjetësimin jashtë vendit

Koment
Për më shumë
informacione mund ti
gjeni në:
Rregullore (QRK)
Nr.20/2015 për të drejtat,
përgjegjësitë,
fushëveprimin,
monitorimin e punës dhe
raportet e ofruesve jo
publik të shërbimeve të
punësimit. E cila gjendet
në webfaqen:
www.kryeministri-ks.net
Udhëzimi administrativ
(MPMS) Nr.03/2015 për
licencimin e ofruesve jopublik të punësimit.
E cila gjendet në
webfaqen:
www.mpms.rks-gov.net

