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                                                                            URDHЁR NJOFTIMI  

 

 

Lënda : Njoftim për shpalljen e vëndeve të lira të punës për punonjës administrativ në Universiteti” Ismail Qemali ”   

Vlorё 

 

Drejtuar : Zyrës së Burimeve Njerëzore 

                   Drejtorisë së Komunikimit  

                   Drejtorisë së IT- së 

Në mbeshtetje të   ”Kodi I Punes i Republikes se Shqipërisë”,  te nenit 66 pika 3 të ligjit Nr 80/2015 ” Për Arsimin e Lartë 

ne Republiken e Shqiperise” të Ligjit nr 9936, datë 26.06.2008 ” Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e 

Shqiperise ” te ligjit nr 160/2014  ”Per Buxhetin e Vitit 2015” Statutit dhe Rregullores se Universitetit ”Ismail Qemali”, 

Vlore , referuar strukturës dhe organikës , kërkesës me nr .prot     date ,26.09.2016   të Kancelarit , faktit per vendet e lira 

të punës për punonjës administrativ dhe domosdoshmërisë per plotësimin e nevojave , 

 

 

      URDHËROJ 

 

1.Të bëhet shpallja e njoftimit për vendet e lira të punës për punonjës administrativ ne Universitetin ”Ismail Qemali ”, 

Vlore ne përputhje me procedurat e parashikuara në aktet ligjore dhe nënligjore. 

2.Bashkelidhur keni njoftimin zyrtar. 

 

                                                                                 REKTORI 

                Prof.Dr Roland Zisi 
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                                                                                      NJOFTIM 

Universiteti ”Ismail Qemali ”, Vlore , shpall konkursin për një (1) vend  të lirë  pune  për personel në administratë 

pozicioni ”Specialist IT ” 

 

A.      Të interesuarit për pozicinin e mësipërm duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtëme : 

1.T ë ketë përfunduar studimet   e lartë në Shkencat Inxhinieri Elektronike , në sistemin me kohë të plotë studimi. 

(Të ketë përfunduar studimet ”Master i Shkencave ” ose të zoteroje diplomë akuivalente me të ) 

2. Të ketë notë mesatare të përgjithshme dhe të specialitetit jo më pak se 7 (shtatë ). 

3.Të ketë përvojë në punë jo më pak se dhjetë vjet dhe përvojë si specialist IT jo më pake se pesë vjet , preferohet të ketë 

eksperienë  pune në Institucione te Arsimit të Lartë . 

4.Të ketë njohuri të mira në një gjuhë përëndimore. 

5. T ë ketë aftësi të mira komunikuese ose të punës në grup. 

 

B.       Të interesuarit të parqesin dokumentacionin e mëposhtëm : 

 

1.Kërkesë me shkrim për të aplikuar . 

2.Curriculum Vitae (CV ) 

3.Fotokopje të kartës se identitetit. 

4. Fotokopje të listës se notave të noterizuar . 

5.Fotokopje e dëshmisë së gjuhës / gjuhëve të huaja . 

6.Dëshmi penaliteti. 

7.Dëshmi të kualifikimeve të tjera në lidhje me specialitetitn e kërkuar. 
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C. Afati i fundit i pritjes të aplikimeve është  deri më 24.10.2016, njoftimi shpallet ne website zyrtar  dhe në vendet 

e     njoftimeve në Universitet.  

D. Të intersuarit duhet të dërgojnë dokumentacionin përkatës në adresën:  

Universiteti” Ismail Qemali ”  

Sheshi ”Pavarësia” Skelë Vlorë 

E.Nuk do të shqyrtohen nga komisioni AD-HOC dosjet e aplikanteve që shqyrtohen nga komisioni AD-HOC dosjet 

e aplikanteve që nuk plotësojnë kriteret e mësipërme  

F.Proçedura e konkurimit fillon menjëherë pas publikimit të vëndeve te lira të punë dhe përzgjedhja do të 

zhvillohet sipas pëcaktimeve në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit” Ismail Qemali ” Vlorë.Në fazen e parë do 

të bëhet vlerësimi i dosjeve dhe në fazën e dyte do të jete intervista. 

 

 

 

 

R E K T O R 

Prof.Dr. Roland Zisi 

 


