PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË PUNËS
1. Emri i institucionit
2. Titulli i vendit të punës
3. Kodi buxhetor i vendit të punës: (kodi buxhetor i caktuar
për pozitën përkatëse)1

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare (ARKEP)
Analist i Sigurisë Kibernetike

4. Kategoria funksionale:
(Niveli i Lartë Drejtues, Niveli Drejtues, Niveli Profesional,
Niveli Administrativ)

Niveli Profesional 2

5. Grada e vendit të punës
(sipas shkallës aktuale të gradimit)

ART - fixe- 638.57

kodi –ST/1560

6. Lloji i vendit të punës:
Pa afat të caktuar
(p.sh.: pa afat të caktuar, me afat të caktuar, me orar të plotë, me
Me orar të plotë.
orar të pjesshëm, me kontratë të shërbimit)
7. Departamenti:
(në kuadër të institucionit)
8. Divizioni/Njësia
(në kuadër të Departamentit)

Njësia Nacionale për Siguri Kibernetike
(KOS-CERT)

9. Raporton tek:
(titulli dhe grada e mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë)

Zyrtari i Larte për Siguri te Rrjetave

10. Vendndodhja
(vendi në të cilin kryhen detyrat)

Prishtinë

11. Qëllimi i vendit të punës (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)
Kjo pozitë kërkon shkathtësi në analizimin e incidenteve dhe dobësive të sistemeve. Aplikohen teknikat
sipas procedurave të specifikuara për analizimin dhe trajtimin e incidenteve të raportuara përmes
mjeteve mbështetëse (softuer ose aplikacione) në kryerjen e aktiviteteve dhe shërbimeve të KOS-CERT.
12. Detyrat kryesore: (përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia)
1. Karakterizon dhe analizon trafikun e rrjetit për të identifikuar aktivitetin anormal dhe
kërcënimet e mundshme ndaj burimeve të rrjetit;
2. Koordinon aktivitet brenda KOS-CERT, dhe me konsituentet për të vërtetuar alarmet e
kërcënimeve dhe analizuar incidentet e sigurisë kibernetike;
3. Dokumenton dhe përshkallëzon incidentet (përfshirë historinë e ngjarjes, statusin dhe ndikimin
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Do te vendoset pasi qe të caktohet nga Ministria e Financave

4.

5.

6.

7.
8.

e mundshëm për veprime të mëtejshme) që mund të shkaktojnë ndikim të vazhdueshëm dhe të
menjëhershëm në rrjetet dhe shërbimet publike te komunikimeve elektronike;
Merr dhe analizon të dhënat nga burime të ndryshme të inteligjencës së kërcënimeve si dhe
kryen zbulimin, identifikimin dhe paralajmërimin me kohë të sulmeve/ndërhyrjeve të
mundshme, aktiviteteve anormale dhe aktiviteteve të keqpërdorimit dhe dallon këto incidente
dhe ngjarje nga aktivitetet e autorizuara;
Përdor mjete të ndryshme për monitorimin dhe analizimin e aktiviteteve keqdashës për të
përcaktuar dobësitë e shfrytëzuara, metodat e shfrytëzuara, si dhe efektet në rrjetet dhe
shërbimet publike të komunikimeve elektronike;
Njofton udhëheqësin, reaguesit ndaj incidenteve kibernetike për incidente të dyshuara
kibernetike dhe artikulon historinë, statusin dhe ndikimin e mundshëm të ngjarjes për veprime
të mëtejshme në përputhje me procedurat për reagimin ndaj incidenteve kibernetike.
Planifikon shërbimet e reja dhe avancon shërbimet ekzistuese si dhe kryen instalimin,
konfigurimin dhe kostomizimin e platformave softuerike dhe harduerike të KOS-CERT;
Kryen detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale të cilat me arsye mund të
kërkohen kohë pas kohe sipas nevojës me kërkesën e Udhëheqësit;

13. Përgjegjësitë e mbikëqyrjes (cilat pozita i raportojnë kësaj pozite, nëse ka)
Titulli i vendit të punës

Grada

Numri i punonjësve

14. Niveli i përgjegjësisë financiare (p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i
autorizimit për shpenzime)
15. Shkathtësitë e kërkuara (kualifikimet, përvojat, si dhe aftësitë dhe shkathtësitë tjera që kërkohen për këtë vend
të punës)
1. Diplomë Universitare (Bachalor ose Master) ne fushën e shkencave kompjuterike ose Inxhinierisë
Kompjuterike;
2. Kandidati duhet të ketë së paku një certifikim të përfunduar në fushën e sigurisë kibernetike;
3. Së paku tre (3) vite përvojë pune profesionale ne fushën e IT-se;
4. Njohja (zotërim) të gjuhës angleze në nivel të avancuar;
5. Posedim të kualifikimit (certifikatës-ave) tjera profesionale nga fushat përkatëse te IT-se;
Aftësitë teknike:
1. Njohuri të gjerë të teknologjisë së internetit, protokolleve të rrjeteve she shërbimeve dhe
metodologjive të sigurisë të TI-së;
2. Njohuri për proceset e menaxhimit të rrezikut (p.sh., metodat për vlerësimin dhe zbutjen e
rrezikut);
3. Njohuri për ligjet, rregulloret, politikat dhe etikën pasi ato lidhen me sigurinë kibernetike dhe
privatësinë;
4. Njohuri mbi teknikat e forcimit të administrimit të sistemit, rrjetit dhe sistemit operativ;
5. Njohuri të aspekteve të administrimit dhe sigurisë së sistemeve Windows/UNIX;
6. Njohuri rreth pajisjeve të infrastrukturës së rrjetit: Router, Switch, DNS, Proxy, Mail, etj.
7. Njohuri rreth protokolleve të internetit (SMTP, HTTP, FTP, Telnet, SSH, etj);
8. Njohuri rreth çështjeve të sigurisë së rrjetave (DDos, Phishing, Defacing, sniffing), etj.
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Aftësitë personale:
1. Aftësi të shkruajë qartë dhe konciz, të përshkruajë aktivitetet me saktësi dhe të sigurojë informacion
që është i lehtë për t'u kuptuar nga lexuesit e tyre;
2. Aftësi të larta analitike;
3. Të jetë në gjendje që të sqaroj dhe zgjidh çështje të komplikuara të problemeve teknike në mënyrë të
shpejtë dhe të dokumentuar;
4. Aftësi te mira organizative;
5. Të jetë në gjendje të punoj në presion;
6. Aftësi të mira komunikatave;
16. Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës, nëse ka (p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e
punës, presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin
rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)
S'ka
17. Nënshkrimet dhe aprovimet
Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë
Emri dhe Mbiemri
Shpend Lutfiu
Shef i Administratës
Emri dhe Mbiemri
Deniz Jonuzi
kryetari i Bordit të ARKEP-ës
Emri dhe Mbiemri
Nazim Rahimi

Nënshkrimi

Data

Nënshkrimi

Data

Nënshkrimi

Data
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