
 

shpall: 
 

K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendit të lirë të punës 
 

në RTK 
 
 
 
 

 

        Përkthyes në RTK                                                                                                             1 pozitë    
              
             Detyrat 

 

- Përkthimi i teksteve;  përkthimi i emisioneve tonike të huaja; përkthimi i filmave të huaj;  
- Përkthimi sinkron dhe sinkronizimi i emisioneve;  
- Përkthim simultan gjatë emisioneve të drejtëpërdrejta;   
- Angazhohet për përkthim sipas nevojës dhe kërkesës së eprorit;  
- Angazhohet në punë tjera në kuadër të kualifikimit që posedon, sipas nevojës dhe kërkesës së 

eprorit; përkthim i dokumenteve zyrtare;  
- Angazhohet edhe në përkthim të lajmeve apo dokumentarëve në raste të jashtëzakonshme. 

 
Kushtet 
 

- Kualifikimi superior profesional; 
- Së paku një vit përvojë pune në punë të ngjashme; 
- Kultivimi i një standardi të lartë të gjuhës amtare në të shkruar dhe në të folur; 
- Njohuri e punës në kompjuter; 
- Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur; 
- Njohje shumë e mirë e gjuhëve tjera të huaja; 
- Aftësi për të punuar me ndërrime dhe me orar të zgjatur; 
- 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. 

 
 

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 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, 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 25.10.2017 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/

