
 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e 

Komunikimit në UEB dhe rrjetet sociale. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë. 

b. Të ketë jo më pak se 5 vjet pune në profesion. 

c. Të jetë njohës shumë i mirë i praktikave mbi komunikimin në rrjet me publikun 

d. Të ketë njohuri shumë të mira të ligjit në fuqi mbi mediat audiovizive 

e. Të ketë te mbrojtur nje gjuhe te huaj (anglisht, preferohet dhe ndonjë gjuhë tjetër e BE-së). 

f. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike, word, excel etj. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist” në Drejtorinë e 

Komunikimit në UEB dhe rrjetet sociale 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë në nivel master në degët (Gazetari, Shkenca komunikimi, Gjuhë-

Letërsi, etj.) 

b. Të njoh mirë gjuhën angleze, në nivel profesional. 

c. Preferohet të ketë eksperiencë në Media, Gazetari, TV.  

d. Të njohë programet bazë të paketës Office. 

e. Të punojë në grup. 

f. Të ketë aftësi planifikuese dhe organizative. 

g. Të ketë aftësi të mira komunikuese 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Redaktor përgjegjës” në Drejtorinë 

e Komunikimit në UEB dhe rrjetet sociale. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë: 

a) Të kete arsimin e lartë në degët në nivel master (Gazetari, shkencat shoqerore, Gjuhe-

Letërsi) 

b) Të ketëeksperiencëtë paktën 3 vite, nëprofesion 

c) Të njohe mirë tëgjitha gjinitë radiofonike e publicistike tëgazetarisë 

d) Të njohë gjuhë të huaj (preferohet anglisht) 

e) Të njohë rregullat e drejtshkrimit 

f) Të ketë njohuri mbi kulturën e gjuhës shqipe 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë Juridike 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë – Fakulteti Juridik, (niveli i parë + nivelin e dytë). 

b. Të ketë jo më pak se 5 vjet pune në profesion. 

c. Të jetë njohës shumë i mirë i ligjit për mediat audiovizive në veçanti, legjislacionit shqiptar 

në përgjithësi si dhe njohës i mirë edhe mbi zhvillimet e legjislacionit europian të medias 

audiovizive. 

d. Të ketë njohuri shumë të mira edhe në aspektin procedurial të proçeseve që kanë të bëjnë me 

praktikën gjyqësore, me teknikën legjislative, amendimet ligjore dhe procesin e hartimit të 

projekt-ligjeve, projekt-vendimeve, apo projekt-udhezimeve, si dhe të mënyrës së organizimit të 

personave juridikë publikë apo privat.  

e. Të ketë aftësi shumë të mira interpretative të ligjeve, vendimeve gjyqësore, akteve 

administrative. 

f. Të ketë te mbrojtur nje gjuhe te huaj (anglisht, preferohet dhe ndonjë gjuhë tjetër e BE-së). 

g. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike, word, excel etj. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë Ekonomike 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Arsim i lartë ekonomik, me drejtim kontabilitet/finance. 

b. Tëpaktën 3vjetnëpozicionetënivelittëmesëmdrejtues. Përvoje menaxheriale 

c. Specializuar në fushën e menaxhimit financiar/financave publike.  

d. Njohuri të dispozitave të ligjit për financat publike, kontrollit financiar, ligjit për konta-

bilitetin, ligjit për raportimin e subjekteve buxhetore, ligjin për klasifikimin e të ardhurave dhe 

shpenzimeve si dhe të financimeve që vijnë nga burimet e huaja. 

e. Aftësia e zbatimit të ligjeve në praktikë . 

f. Aftësia e drejtimit të ekipit, saktësia, pavarësia, përfundimi i detyrave në afat, kreativiteti, 

përgjegjshmëria, rezistenca ndaj stresit.  

g. Aftësia për të komunikuar, për të mos hyrë në kompromise, si dhe aftësi bindëse 

i. Gjuha e Huaj: Gjuha angleze  

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Shërbimeve 

Mbështetëse 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë në degët sipas drejtorisë që mbulon (Juridik, Ekonomik,S 

hkenca te Komunikimit, Gazetari,etj) 

b. Të ketë jo më pak se 5 vjet pune në pozicion te nivelit drejtues 

c. Të ketë aftësi të shkelqyera në organizim udhëheqje dhe planifikim 

d. Të ketë të mbrojtur një gjuhë të huaj (preferohet Anglisht) 

e. Të ketë aftësi organizative dhe interpretative 

f. Të njohë dhe të përdore teknologjine e informacionit, si dhe programet baze Microsoft Office. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Shitjes dhe 

Promocionit 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë niveli master shkencor. 

b. Të ketë jo më pak se 5 vjet pune në profesion. 

c. Të jetë njohës shumë i mirë i praktikave mbi shitjen dhe promocionin e programeve, medias 

dhe rritjen e shitjeve. 

d. Të ketë njohuri shumë të mira të ligjit në fuqi mbi mediat audiovizive dhe reklamave 

e. Të ketë te mbrojtur nje gjuhe te huaj (anglisht, preferohet dhe ndonjë gjuhë tjetër e BE-së). 

f. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve bazë kompjuterike, word, excel etj. 

 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist promocioni” në Sektorin 

e Promocionit 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë. 

b. Të ketë njohuri shumë të mira të shkrimit të gjuhës shqipe letrare. 

c. Të njohë programet bazë të paketës Office. 

d. Të dijë të punojë në grup. 

e. Të ketë aftësi të mira komunikuese. 

f. Të ketë pasion punën në rrjetet sociale. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist” në Sektorin e Burimeve 

Njerëzore. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë. 

b. Të ketë mbi 3 vjet eksperiencë në punë, në burime njerëzore. 

c. Të ketë njohuri të mira të njohjes së programeve bazë kompjuterike, word, excel, etj.  

d. Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe prezantuese me gojë dhe me shkrim (në hartimin e 

shkresave zyrtare). 

f. Të ketë aftësi për të kuptuar propozimet dhe vendimet e çdo niveli dhe për t’i zbatuar ato. 

g. Të ketë aftësi për të kryer me përgjegjësi detyrën në përputhje me aktet ligjore në fuqi. 

k. Te ketë aftesi menaxheriale dhe aftesi te punes ne grup 

i.Të ketë njohuri te mira të nje gjuhe te huaj. 

m.Të ketë kryer specializime ose kurse trajnimi pas universitare për burimet njerëzore. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022 

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Pergjegjes Sektori” në Sektorin e 

Marredhnieve Ligjore. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakulteti Juridik, master profesional. 

b. Të jetë njohës i mirë i natyrës së punës të sektorit përkatës. 

c. Eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në nivel drejtues në njësi juridike. 

d. Njohës i legjislacionit në fuqi. 

e. Eksperiencë pune në menaxhim, koordinim, përpilim të raporteve dhe në administratën 

publike. 

f. Njohje dhe përdorim të mirë të programeve të kompjuterit: Word,Excel. 

g. Aftësi komunikuese verbale, të shkruara, analitike dhe ndërpersonale 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022 

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist” në Sektorin e 

Marrdhenieve Ligjore. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin i lartë – Fakulteti Juridik. 

b. Të ketë jo më pak se 2 vjet pune në profesion. 

c. Të jetë njohës i mirë i ligjit për mediat audiovizive ne veçanti dhe legjislacionit shqiptar ne 

pergjithesi. Përbëjnë prioritet njohuritë mbi zhvillimet e legjislacionit europian të medias 

audiovizive. 

d. Preferohet të ketë përvojë pune në ndjekjen e proceseve gjyqesore, ne legjislacionin per 

pasurine e paluajtshme dhe menyrat e regjistrimit te saj, ne legjislacionin mbi pronesine 

intelektuale, si dhe ne legjislacionin qe rregullon marredheniet e punes. 

e. Të kete aftesi interpretative, komunikuese dhe te punes ne grup. 

f. Të kete njohuri të mira te gjuhes angleze (preferohet dhe ndonje gjuhe tjeter e BE-se) 

g. Të ketë njohuri të mira të njohjes së programeve bazë kompjuterike, word, excel. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022 

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Përgjegjës sektori” në Sektorin e 

Prokurimeve 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakulteti Juridik ose Ekonomik. 

b. Të jetë njohës i mirë i natyrës së punës të sektorit përkatës. 

c. Eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në nivel drejtues ne sector/drejtori prokurimi. 

d. Njohës i ligjit mbi prokurimet. 

e. Eksperiencë pune në menaxhim, koordinim, përpilim të raporteve dhe në administratën 

publike. 

f. Njohje dhe përdorim të mirë të programeve të kompjuterit: Word,Excel. 

g. Aftësi komunikuese verbale, të shkruara, analitike dhe ndërpersonale 

 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist jurist”në Sektorin GIS 

(regjistrimin dhe administrimin e pronave) në Drejtorinë Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë, preferohet dega ekonomik, juridik, etj. 

b. Të ketë eksperiencë në të paktën 3 vite, në profesion. 

d. Të njohë programet bazë të paketës Office. 

e. Të dijë të punojë në grup. 

f. Të ketë aftësi planifikuese dhe organizative. 

g. Të ketë aftësi të mira komunikuese 

h. Të dijë të punojë nën trysni. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Përgjegjës sektori” në Sektorin 

Teknik dhe Mirembajtje. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakulteti Elektrik, Mekanik, Ndertim, etj. 

b. Të jetë njohës i mirë i natyrës së punës të sektorit përkatës. 

c. Eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në nivel drejtues. 

d. Njohës i ligjit mbi ndertimet, mirembajtjen, etj.. 

e. Eksperiencë pune në menaxhim, koordinim, përpilim të raporteve dhe në administratën 

publike. 

f. Njohje dhe përdorim të mirë të programeve të kompjuterit: Word,Excel. 

g. Aftësi komunikuese verbale, të shkruara, analitike dhe ndërpersonale 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik ndërtimi” në Sektorin 

Teknik dhe Mirëmbajtje. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a. Të ketë arsim të mesem profesional ose të përgjithshëm 

b. Të ketë dëshmi kualifikimi për profesionin që kryen  

c. Të ketë përvoje pune të pakten mbi 5 vjet në zanat 

d. Të ketë aftësi komunikuese 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit  

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e 

Teknologjisë dhe Informacionit. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a.Të ketë kryer arsimin e lartë në degën Inxhinieri Informatike, preferohet niveli i  arsimit 

Master Shkencor. Nëse arsimi i lartë është kryer jashtë vendit, diploma duhet të jetë e njohur 

paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në 

fuqi. 

b.Preferohet të zotërojnë çertifikata profesionale për administrim serverash, rrjetesh, “storage”, 

etj. 

c.Të ketë njohuri për dizenjimin e rrjeteve kompjuterike dhe për programet e avancuara 

kompjuterike. 

d.Të ketë njohuri për dizenjimin e sigurisë të rrjeteve kompjuterike, sistemet e sigurisë  në 

përgjithësi dhe standardet ndërkombëtare të Sigurisë së Informacionit. 

e.Të ketë jo më pak se 10 vjet eksperiencë pune në profesion. 

f.Të ketë eksperiencë në drejtim, manaxhim,etj.. 

g.Të njohë shumë mirë gjuhën angleze. 

h.Të ketë aftësi shumë të mira të punës në grup. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist IT i I” në Drejtorinë e 

Teknologjisë dhe Informacionit. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё kryer arsimin e lartё ne degen Inxhineri informatike. 

b. Njohёs i mirё i bllokskemёs sё funksionimit tё rrjetit, kompjuterave dhe pajisjeve tё tjera    

kompjuterike dhe tё kryejё lidhjet apo konfigurimet e tyre nё rrjet. 

c. Preferohet të njohë gjuhën angleze 

d. Tё ketё experiencё 3 vjeçare nё kёtё fushё. 

e. Tё ketё aftёsi tё mira komunikuese dhe tё punёs nё grup. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” i Departamentit te 

Programeve Radiofonike 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë kryer arsimin e lartë, nivelin master shkencor. 

b. Të ketë minimum 5 vjet eksperiencë pune në profesion në institucionet publike apo sektorin 

privat. 

c. Të njohë mirë sistemet e prodhimit audioviziv dhe sistemet e transmetimit  TV dhe Radio. 

e. Preferohet të njohë gjuhen angleze. 

f. Të ketë aftësi shumë të mira të punës në grup. 

g. Të ketë aftesi për të mbikqyrur dhe trajnuar të tjerët, duke perfshirë stafin dhe partnerët 

organizative. 

i. Të jetë i vetë-motivuar, i aftë te punojë nën presion dhe pa nevojë për mbikqyrje në baza 

ditore 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Gazetar i I” i Departamentit te 

Programeve Radiofonike 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë – preferohen shkencat shoqërore (niveli i parë + nivelin e dytë) 

b. Të testohet për artikulim të saktë e të qartë. 

c. Te ketë kontribute profesionale pranë institucionit për çdo gjini radiofonike.  

d. Të flasë dhe të shkruajë saktë shqipen standarde. 

e. Të ketë njohuri mbi parimet editoriale. 

f. Të ketë njohuri kompjuterike. 

g. Të njohë të paktën një gjuhë të huaj. 

h. Të ketë mbi 10 vjet eksperiencë mediatike. 

i. Të ketë publikime. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Redaktor muzike” i Departamentit 

te Programeve Radiofonike. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë – preferohet Akademia e Arteve,  Muzikë  (niveli i parë + nivelin 

e dytë) 

b. Të testohet për artikulim të saktë e të qartë.  

c. Të flasë dhe të shkruajë saktë shqipen standarde. 

d. Të ketë njohuri kompjuterike. 

e. Të njohë të paktën një gjuhë të huaj. 

f. Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë mediatike. 

g. Të ketë publikime. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
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Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Grafist” në Drejtorinë e Grafikës në 

Drejtorinë e Përgjithshme. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë. 

b. Të jetë njohës i mirë i çështjeve  të grafikës  

c. Të ketë aftësi kreative, për krijimin e modeleve të reja dhe novative 

d. Eksperiencë pune në profesionin e grafistit të televizionit. 

e. Njohës i programeve grafike 2D dhe 3D. 

f. Të jetë i aftë në vendimmarrje dhe i shpejtë në monitorimin e realizimet artistike të 

realizimeve televizive. 

g. Të jetë sistematik dhe produktiv në punë. 

h. Aftësi menaxhuese organizative, ide për arritjen e synimeve. 

i. Komunikues dhe bashkëpunues me ekipin. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin e Arkivimit 

në Drejtorinë e Arkivës. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë të profilizuar në degën e Historisë, (specialiteti arkiv).  

b. Të ketë eksperiencë pune jo me pak se 5 vjet ne drejtorite e Arkivave.  

c. Të njohë programet bazë në të cilat punojnë Arkivat. 

d. Të jetë njohës i gjuhëve të huaja bazë. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 24.05.2022 

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
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