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K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendeve të lirë të punës 
 

në 
 

      RTK  
 

      

 

Arkivist                                                                                                                                5  pozita         
 

Detyrat           
- Gjetja e materialeve arkivore sipas kërkesës së gazetarëve apo të agnazhuarëve të tjerë për nevojat 

programore; 
- Regjistrimi i daljes dhe kthimit të kasetave në ditar dhe bazën e shënimeve elektronike;   
- Etiketimi i kasetave me numër të barkodit;  
- Shënjimi i kasetave të reja të pranuara nga depoja me shifra përkatëse; 
- Përgatitja e kasetave VHS për rekordimin e programit ditor që bëhet në MCR 

 
 

Kushtet 
- Kualifikim të mesëm profesional; 
- Së paku gjashtë muaj përvojë pune në punë të ngjashme; 
- Njohuri të shkëlqyer pune në kompjuter; 

 

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 këto vende të punës është e paraparë kontratë e punës për punë dhe detyra specifike. 
 

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 certifikata 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 23.10.2017 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/



