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K O N K U R S 
Për plotësimin e vendit të lirë të punës 

 

                                                              

 

            Producent ekzekutiv në RTK 1-TV – Redaksia e Aktualiteteve                    1 pozitë 

 
             Detyrat 

 

- Planifikon, organizon dhe mbikëqyrë tërë procesin e punës në programin gjegjës; 
- Bartë përgjegjësi editoriale për të gjitha emisionet e realizuara dhe emetuara në programin 

gjegjës;  
- Përkujdeset për cilësi të lartë të programit të transmetuar; 
- Mbikëqyrë të gjitha stadet e prodhimit të programit vendor dhe merr pjesë aktive në përzgjedhjen 

dhe sigurimin e programit të huaj;  
- Menaxhon me resurset  financiare dhe ato njerëzore të programit;  
- Bashkëpunon dhe koordinon punën me programet tjera; 
- Bënë vlerësimin final të të gjitha materialeve për transmetim, si në aspektin përmbajtjesor edhe 

në atë  teknik;  
- Siguron kontakte të rregullta me bashkëpunëtorë të  jashtëm dhe institucione të  ndryshme; 

Mbikëqyrë dhe merr pjesë në planifikimin afatshkurtër dhe afatgjatë të programit;  
- Bashkëpunimi te përgatitja e planeve për arsimim, aftësim profesional dhe trajnim të stafit; 
- Mbajtja e takimeve për biseda të rregullta vjetore me bashkëpunëtorët e vet;  
- Përgatitja e kushteve organizative për aftësim; përcjellja e njohurive profesionale te 

bashkëpunëtorët;  
- Bashkëpërgjegjësia për zhvillim dhe avancim profesional për bashkëpunëtorët. 

 
Kushtet e kërkuara 

 
 

- Kualifikim superior profesional; 
- Së paku 3 vjet e më shumë  përvojë pune; 
- Të kultivon standardin e lartë të shqipes në të folur dhe në të shkruar;   
- Të ketë njohuri pune në kompjuter; 
- Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar;  
- Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit; 
- Njohje dhe interesim lidhur me programin e përgjithshëm të RTK-së; 
- Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ; 
- Ndershmëria, kreativiteti dhe aftësia për të punuar me vetëiniciativë.  

 
 
 
 
 



     Producent ekzekutiv në RTK 3-TV – Redaksia e Aktualiteteve                  1 pozitë 

 
             Detyrat 

 

- Planifikon, organizon dhe mbikëqyrë tërë procesin e punës në programin gjegjës; 
- Bartë përgjegjësi editoriale për të gjitha emisionet e realizuara dhe emetuara në programin 

gjegjës;  
- Përkujdeset për cilësi të lartë të programit të transmetuar; 
- Mbikëqyrë të gjitha stadet e prodhimit të programit vendor dhe merr pjesë aktive në përzgjedhjen 

dhe sigurimin e programit të huaj;  
- Menaxhon me resurset  financiare dhe ato njerëzore të programit;  
- Bashkëpunon dhe koordinon punën me programet tjera; 
- Bënë vlerësimin final të të gjitha materialeve për transmetim, si në aspektin përmbajtjesor edhe 

në atë  teknik;  
- Siguron kontakte të rregullta me bashkëpunëtorë të  jashtëm dhe institucione të  ndryshme; 

Mbikëqyrë dhe merr pjesë në planifikimin afatshkurtër dhe afatgjatë të programit;  
- Bashkëpunimi te përgatitja e planeve për arsimim, aftësim profesional dhe trajnim të stafit;  
- Mbajtja e takimeve për biseda të rregullta vjetore me bashkëpunëtorët e vet; përgatitja e kushteve 

- Organizative për aftësim; përcjellja e njohurive profesionale te bashkëpunëtorët;  
- Bashkëpërgjegjësia për zhvillim dhe avancim profesional për bashkëpunëtorët. 

 
Kushtet e kërkuara 

 
 

- Kualifikim superior profesional; 
- Së paku 3 vjet e më shumë  përvojë pune; 
- Të kultivon standardin e lartë të shqipes në të folur dhe në të shkruar;   
- Të ketë njohuri pune në kompjuter; 
- Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze në të folur dhe në të shkruar;  
- Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit; 
- Njohje dhe interesim lidhur me programin e përgjithshëm të RTK-së; 
- Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ; 
- Ndershmëria, kreativiteti dhe aftësia për të punuar me vetëiniciativë. 

Për këtë vend të punës është e paraparë kontrata e punës me kohë të caktuar, me periudhë provuese prej 
tre muajve.  
 

Formularët për aplikim mund të shkarkohen në adresën e internetit të RTK-së  www.rtklive.com. 
Dokumentacioni përbëhet nga: formularët e plotësuar së bashku me CV-në, dëshminë për kualifikimet 
arsimore dhe profesionale (diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), 
dëshminë e përvojës se punës, referenca.   
 
Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet i skenuar, në mënyrë elektronike, përmes internet 
adresës konkurs@rtklive.com  deri të Premten  më datë 10. 04. 2015 në orën 16:00. 
 
Dokumentacioni i pakompletuar nuk do të merret në konsiderim. 

 

Vetëm aplikuesit e suksesshëm do të ftohen në intervistë. 

RTK inkurajon kandidatët e kualifikuar të gjinisë femërore të aplikojnë në këtë konkurs.  

        

http://www.rtklive.com/
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