
 

 shpall: 
 

 

     K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës 

 
 
 

Zyrtar i marketingut                                      1 pozitë  

 

            Detyrat 
 

- Në harmoni me çmimoren e marketingut të RTK-së, merret me shitjen e hapësirës 

reklamuese, klientëve-agjencive të ndryshme për nevojat e RTK-së;  

- Siguron sponsorët për programet e RTK-së;  

- Punon drejtpërsëdrejti me klientë në krijimin dhe prodhimin e spoteve reklamuese dhe 

shpalljeve, duke u bazuar në kapacitetet produkcionale të RTK-së;  

- Përgatitë analiza dhe raporte të klientëve-agjencive reklamuese, prodhimeve/shërbimeve 

të tyre, konkurrencës dhe audiencës;  

- Në bazë të analizave propozon vendime promovuese për marketing;  

- Përgatitë prezantime të shitjes së hapësirës reklamuese, duke përfshirë rezultatet e 

hulumtimeve të marketingut;  

- Ndihmon dhe mbikëqyrë prodhimin e spoteve reklamuese të klientëve-agjencive të 

marketingut;  

- Në rast të nevojave të RTK-së duhet të jetë i gatshëm të punoj me orar fleksibil;  

- Rregullisht duhet të koordinohet me media-planerin në mënyrë që të sigurojë renditje 

adekuate të reklamave në skemën programore të RTK-së. 

 

Kushtet 
 

- Kualifikimi superior profesional; 

- Së paku një vit përvojë pune në punë të ngjashme; 

- Njohuri e punës në kompjuter; 

- Njohuri e gjuhës angleze; 

- Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit; 

- Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ; 

- Ndershmëria, kreativiteti dhe aftësia për të punuar me vetëiniciativë. 

 
 

 

 



Asistent i marketingut             1 pozitë  

                                                                                                     

            Detyrat 

 

- Në marrëveshje me Shërbimin e marketingut të RTK-së, negocion dhe kontakton punët 

me klient që dëshirojnë të reklamohen në RTK;  

- Pranon pagesat nga klientët që reklamohen dhe më se largu gjer në ditën e nesërme i 

deponon në arkë të RTK-së;  

- Bën monitorimin dhe regjistrimin ditor të gjatësisë dhe llojit të reklamave të lëshuara në 

RTK; bën barazimin e evidencës pas monitorimit me evidencën e shërbimit të 

marketingut të RTK-së në baza ditore, mujore dhe vjetore;  

- Përpilon raportet ditore, mujore,tremujore dhe vjetore mbi sasinë dhe gjatësinë e 

reklamave të lëshuara dhe klientët që janë reklamuar;  

- Përpilon raportet mbi çmimet, vlerën dhe shumën e inkasuar nga reklamimi në RTK, 

sipas klientëve;  

- Rregullisht informon eprorin lidhur me gjendjen dhe mosbarazimet eventuale që kanë të 

bëjnë me reklamim. 

 

 

Kushtet     
 

- Kualifikimi i mesëm profesional; 

- Së paku gjashtë muaj përvojë pune në punë të ngjashme; 

- Njohuri e punës në kompjuter; 

- Njohuri e gjuhës angleze; 

- Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit; 

- Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ; 

- Ndershmëria, kreativiteti dhe aftësia për të punuar me vetëiniciativë. 

 

 

Për këto vende të punës është e paraparë kontrata e punës me kohë të caktuar. 

 

Formularët për aplikim për vendet e punës mund të merren në recepcionin e RTK- së në adresën:  

Rr. "Xhemail Prishtina" nr. 12, Prishtinë, Kosovë, apo të shkarkoj përmes internet adresës sonë 

www.rtklive.com.  

 

Aplikacionet e plotësuara së bashku me CV-të, referencat dhe dokumentacionet përcjellëse, 

duhet t’i dorëzohen personit të autorizuar të administratës deri të mërkurën më datë 02.12.2015 

në orën 16:00, apo përmes internet adresës konkurs@rtklive.com, po të njëjtën datë. 

 

Dokumentacioni i pakompletuar nuk do të merret në konsiderim. 

Vetëm aplikuesit e suksesshëm do të ftohen në intervistë. 

http://www.rtklive.com/
mailto:konkurs@rtklive.com

