
 
Për shkak të mos përmbushjes të Nenit 5 paragrafi 2 të Udhëzimit Administrativ Nr. 14/2011 për 
rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, për konkursin e 
shpallur më datë 27.02.2017 deri me 13.03.2017, për vendin e punës Teknik në RTK, 

 
Radiotelevizionin e Kosovës  

 

Ri-shpall: 
 

K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendit të lirë të punës 
 
 

Teknik                                                                                                               4 pozita                 
 

Detyrat  
- Punon në ndërrime, në emetim dhe inçizim të programit, si në studio ashtu edhe në teren;  
- Është përgjegjës për kualitetin teknik të programit të emetuar dhe të inçizuar gjatë turnit në të 

cilin punon;  
- Është përgjegjës për ruajtjen e inçizimeve në folderët përkatës të raporteve të korrespondentëve, 

gazetarëve, emisioneve të inçizuara dhe inçizimeve tjera; 
- Kujdeset që të bëhet pastrimi i hard disqeve nga file-at e vjetër dhe të panevojshëm si në studiot e 

emetimit ashtu edhe në ato të inçizimit;  
- Kujdeset për kyçje dhe ç’kyçje të switch-it në teknikën kryesore në kohën kur është në ndërrim 

për transmetimin e programeve të radios si dhe kyçjeve në raste të problemeve teknike sidomos të 
atyre gjatë mungesës së rrymës;  

- Sipas nevojës në rastet e urgjencës intervenon edhe në problemet teknike për të cilat ka njohuri 
dhe për të cilat urdhërohet nga udhëheqësi i tij;  

- Kujdeset për vendosjen e lidhjeve për transmetim. 
 

- Përkujdeset për punën korrekte të aparaturës energjetike, të ndriçimit dhe air- conditioner; 
- Merr pjesë në instalime të reja të rrjetit dhe aparaturës energjetike; 

 

Kushtet 
 

 

- Kualifikim i mesëm profesional, drejtimet teknike do të konsiderohen përparësi; 
- Së paku gjashtë muaj përvojë pune; 
- Të ketë njohuri pune në kompjuter; 
- Njohje të rregullave dhe standardeve në lëmin e energjetikës; 
- Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit;  
- Aftësi për të punuar me ndërrime dhe me orar të zgjatur; 
- Përkushtimi ndaj shërbimit publik informativ; 
- Ndershmëria, kreativiteti dhe aftësia për të punuar me vetëiniciativë. 

 
 



Kandidatët e paraqitur për këtë pozitë duhet: 
 
 

− të jenë qytetar të Kosovës, të regjistruar sipas dispozitave ligjore të Republikës së Kosovës; 
− të mos kenë qenë të dënuar për ndonjë vepër penale dhe që të mos gjenden aktualisht nën hetime; 
− të mos kenë angazhime, biznese, etj. të cilat mund të konsiderohen si konflikt interesi; 
− të mos kenë asnjë angazhim tjetër shtesë të punës jashtë këtij vendi të punës; 

 
 

Për këtë vende 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, dy referenca dhe çertifikata që nuk është nën hetime të lëshuar gjatë muajit 
të fundit para aplikimit. 
 

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet i skenuar, në mënyrë elektronike, përmes internet 
adresës konkurs@rtklive.com, deri më datë 03.05.2017 në orën 16:00.  
 

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

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

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen testimit me shkrim dhe 
intervistimit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtklive.com/

