UNYT është një universitet privat i akredituar në Tiranë, Shqipëri, i cili jep diploma Amerikane, i themeluar
që nga viti 2002. Qëllimi ynë është të ofrojë arsim universitar me focus inteligjencë, njohuritë dhe aftësi të
teknologjisë së avancuar që zhvendos përpjekjet, pasuritë intelektuale dhe burimet nga një nivel lokal në një
mjedis global përmes pjesëmarrjes dhe mësimit ndër-aktiv në klasa të vogla. UNYT është një punëdhënës për
mundësi të barabarta. Ne jemi duke pranuar aplikime për të plotësuar vendin e lirë në pozicionin administrativ:

SANITARE
UNYT është duke kërkuar për kandidatë me aftësi të mira në pastrim, komunikim si dhe korrektësi
për pozicionin e Sanitares.

Përgjegjësitë:










Përgjegjëse për sigurimin e higjienës dhe pastrimin e të gjitha zonave të universitetit, klasave,
pajisjeve etj.;
Kryerja e detyrave rutinore të pastrimit ;
Mbajtja e pastër dhe e rregullt e të gjitha hapësirave të brendshme dhe të jashtme;
Mirëmbajtja e të gjitha pajisjeve, furnizimet me produktet e pastrimit; të sigurojë mbarëvajtjen
dhe ruajtjen e produkteve sanitare;
Të raportojë riparimet dhe zëvendësimet e nevojshme kur evidentohen;
Të jetë e aftë të kryej detyrat në kohë dhe sipas standarteve të përcaktuara;
Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese; aftësi për të mbajtur marrëdhenie të mira me
punonjësit e tjerë;
Fleksibilitet me orarin e punës;
Të ketë përkushtim maksimal gjatë orarit të punës;

Kualifikimet kryesore:





Diplomë e shkollës së mesme;
Të jetë korrekte, e shkathët dhe e përgjegjshme për detyrat që i caktohen;
Eksperiencë e mëparshme në pozicione të ngjashme;
Njohja e gjuhës angleze ose turke do të konsiderohet si avantazh, por jo e detyrueshme.

Afati i fundit për Aplikime: 28 Tetor 2021
Për më shumë informacion ne ftojmë të gjithë kandidatët e interesuar
për të vizituar faqen tonë të internetit www.unyt.edu.al (vendet e lira të punës)

------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------Aplikantët duhet të demonstrojnë aftësinë për të forcuar profilin e departamentit dhe institucionit.
Përshtatshmëria kulturore, aftësia për të bashkëpunuar mirë në një mjedis multi-etnik.

Aplikimi:
Kandidatët e kualifikuar janë të lutur të dërgojnë me email në hr@unyt.edu.al në vijim
1. Një Letër Aplikimi që detajon Kualifikimet kryesore për këtë pozicion
2. Curriculum vitae (CV)
SHËNIME TË RËNDËSISHME:

VETËM aplikimet e plota do të merren parasysh; të gjithë dokumentet duhet të dërgohen në një e-mail.

VETËM kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

