
 

 

shpall: 
 

K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës 
 

 

 

a) Zyrtar Autorizues                                             1 pozitë    

 

Detyrat 
 

- Është përgjegjës për inicimin e një aktiviteti të prokurimit;  

- parashtron kërkesat e qarta dhe të plota lidhur me objektin e prokurimit që kërkohen të 

realizohen, të shprehura edhe nga ana sasiore dhe të shoqëruara me argumentimin 

përkatës nga departamenti kërkues;  

- parashtron kërkesa dhe/ose specifikimet teknike dhe funksionale të hartuara me 

përgjegjësi në bazë të nevojave;  

- parashtron kërkesat në bazë të fondit të planifikuar në buxhetin e vitit përkatës kalendarik 

për objektin e prokurimit;  

- në bazë  të kërkesave nga departamentet kërkuese aprovon mënyrën e procedurave të 

prokurimit. 

 

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. 

 

 

b) Udhëheqës i logjistikës në Televizion                                    1 pozitë  

                                                                                                     

              Detyrat 
 

- Planifikon, organizon dhe mbikqyrë tërë procesin e punës në njësinë e, mirëmbajtjes, 

autoparkut dhe shtëpiakut;  

- udhëheqë dhe harmonizon punën operative në në njësinë e, mirëmbajtjes, autoparkut dhe 

shtëpiakut;   

- Perpilon raporte te rregullta me shkrim mbi gjendjen në njësinë e, mirëmbajtjes, 

autoparkut dhe shtëpiakut; 

- është përgjegjës për shfrzytëzimin racional të kapaciteteve  njerëzore dhe kontrollit të 

shpenzimeve. 

 



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.  

 

 

c) Udhëheqës i logjistikës në Radio                            1 pozitë  

                                                                                                     

              Detyrat 
 

- Planifikon, organizon dhe mbikqyrë tërë procesin e punës në njësinë e, mirëmbajtjes, 

autoparkut dhe shtëpiakut;  

- udhëheqë dhe harmonizon punën operative në në njësinë e, mirëmbajtjes, autoparkut dhe 

shtëpiakut;   

- Perpilon raporte te rregullta me shkrim mbi gjendjen në njësinë e, mirëmbajtjes, 

autoparkut dhe shtëpiakut; 

- është përgjegjës për shfrzytëzimin racional të kapaciteteve  njerëzore dhe kontrollit të 

shpenzimeve. 

 

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. 

 

 

d) Regjisor                                              1 pozitë 

 

Detyrat 
 

- Bashkëpunon te përgatitja e konstrukcionit financiar të projekteve; 

- Përgatitë regjinë e projekteve më pak të ndërlikuara në RTK; 

- Përgatitë librin e xhirimeve; 

- Bashkëpunon te përgatitja e skenografisë, kostumografisë dhe rekvizitave; 

- Është përgjegjës për kryerjen me afat të projekteve në RTK. 

 

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. 



 

   

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

Kandidatët duhet të dorëzojnë:  

 

a. një CV,  

b. një kopje të letërnjoftimit,  

c. dëshmitë e kualifikimit, 

d. dëshmi që nuk është nën hetime, si dhe  

e. aplikacionin, i cili duhet të shkarkohet nga web faqja e RTK-së, www.rtklive.com. 

 

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet i skenuar, në mënyrë elektronike, përmes internet 

adresës konkurs@rtklive.com, deri më datë 01.06.2016 në orën 16:00.   

 

Vetëm aplikacionet dhe dokumentet e dorëzuara përmes postës elektronike do të pranohen.  

 

Aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen.  

Aplikacionet dhe dokumentacioni i pakompletuar nuk do të merret në konsiderim. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

http://www.rtklive.com/

