REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS
REKTORI

NJOFTIM
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për 8 vende të reja për pozicionin Specialist
në Rektorat si më poshtë:







Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Juridike (1 vend)
Specialist në Sektorin e Kurrikulës dhe Standarteve Cilësisë (3 vende)
Specialist në Sektorin e Shërbimeve Juridike (1 vend)
Specialist në Sektorin e Protokollit dhe Arshivës (1 vend)
Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë (1 vende)
Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe Monitorimit të Projekteve (1 vend)

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatë për Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore janë si
më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Të kenë mbaruar studimet e larta, preferohen kandidatë që kanë mbaruar Master.
Të kenë aftësi të mira komunikuese, të jenë të motivuar për të punuar në grup.
Të ketë njohuri të mira të programit Microsoft Office;
Të kenë njohuri të mira të gjuhëve të huaja.( Preferohet gjuha angleze).
Të kenë njohuri dhe eksperiencë pune në sektorin e burimeve njerëzore.
Të jenë korrektë në zbatimin e me saktësi dhe brenda afateve të detyrave.
Të mos kenë marrë asnjë masë disiplinore gjatë marrëdhënieve të tyre në punën aktuale.
Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatë për Specialist në Sektorin e Shërbimeve Juridike janë si
më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Të kenë mbaruar studimet e larta në të dy ciklet e studimit në Drejtësi;
Të kenë njohuri mira të programit Microsoft Office;
Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
Të kenë eksperiencë pune në fushën gjyqësore dhe në pozicionin e kërkuar;
Të kenë përvojë pune mbi 3 vjet në fushën juridike;
Të jenë korrektë në zbatimin me saktësi dhe brenda afateve të detyrave;
Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative;
Të mos kenë marrë asnjë masë disiplinore gjatë marrëdhënies së tyre me punën aktuale.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatë për Specialist në Sektorin e Kurrikulës dhe Standarteve
të Cilësisë janë si më poshtë
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Të kenë mbaruar studimet e larta;
Të jenë të hapur dhe bashkëpunues për të punuar në grup.
Të ketë njohuri të mira të programit Microsoft Office;
Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose një nga gjuhët zyrtare të BE.
Të kenë njohuri mbi funksionimin e Sektorit të Kurrikulës dhe Standarteve të Cilësisë.
Të jenë korrektë në zbatimin e me saktësi dhe brenda afateve të detyrave.
Të mos kenë marrë asnjë masë disiplinore gjatë marrëdhënieve të tyre në punën aktuale.
Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatë për Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë
janë si më poshtë:
1. Të kenë mbaruar studimet e larta në fushën e Shkencave Sociale, Ekonomike etj., përbën
avantazh diploma Master;
2. Të jenë të hapur dhe bashkëpunues për të punuar në grup.
3. Të ketë njohuri të mira të programit Microsoft Office;
4. Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
5. Të kenë njohuri mbi funksionimin e sektorit dhe funksionimin e shoqërisë civile, biznesit sim dhe
donatorëve e tj.
6. Të kenë aftësi të mira në shkrim projekt – propozimi dhe raportimi.
7. Të kenë një vit eksperiencë pune në pozicione të ngjashme.
8. Të jenë korrektë në zbatimin e me saktësi dhe brenda afateve të detyrave.
9. Të kenë aftësi shumë të mira organizative
10. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese.
11. Të mos kenë marrë asnjë masë disiplinore gjatë marrëdhënieve të tyre në punën aktuale.
Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatë për Specialist në Sektorin e Planifikimit dhe
Monitorimit të Projekteve janë si më poshtë:
1. Të kenë mbaruar studimet e larta në fushën e Shkencave Sociale, Ekonomike etj., përbën
avantazh diploma Master;
2. Të jenë të hapur dhe bashkëpunues për të punuar në grup.
3. Të ketë njohuri të mira të programit Microsoft Office;
4. Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
5. Të kenë njohuri mbi funksionimin e sektorit dhe funksionimin e shoqërisë civile, biznesit sim
dhe donatorëve e tj.
6. Të kenë aftësi të mira në shkrim projekt – propozimi dhe raportimi.
7. Të kenë një vit eksperiencë pune në pozicione të ngjashme.
8. Të jenë korrektë në zbatimin e me saktësi dhe brenda afateve të detyrave.
9. Të kenë aftësi shumë të mira organizative
10. Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese.
11. Të mos kenë marrë asnjë masë disiplinore gjatë marrëdhënieve të tyre në punën aktuale.
Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatë për Specialist në Sektorin e Protokoll - Arshivës janë si
më poshtë:
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Të kenë mbaruar studimet e larta. Preferohen kandidatë që kanë kryer studimet pasuniversitare.
Preferohen kandidatët që kanë eksperiencë pune në sektorin e protokoll- arshivës.
Të kenë aftësi të mira komunikuese, të jenë të motivuar për të punuar në grup.
Të kenë njohuri të mira të programeve bazë të kompjuterit.
Të kenë njohuri të mira të gjuhëve të huaja.( Preferohet gjuha angleze).
Të jenë korrektë në zbatimin e me saktësi dhe brenda afateve të detyrave.
Të mos kenë marrë asnjë masë disiplinore gjatë marrëdhënieve të tyre në punën aktuale.
Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.
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Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
1. Formularin e aplikimit për personel administrativ i cili mund të shkarkohet në faqen zyrtare të
universitetit në adresën www.uamd.edu.al, ose të tërhiqet dorazi në zyrën e Sektorit të Burimeve
Njerëzore të universitetit;
2. Diplomë e Shkollës së Lartë e noterizuar.
3. Diplomë e Masterit e noterizuar.
4. Çertifikatë e notave e noterizuar.
5. Çertifikata të njohjes së gjuhëve të huaja (të noterizuara).
6. Çertifikata të përdorimit të programeve bazë kompjuterike.
7. Tre referenca nga punëdhënësit e mëparshëm (ose pedagogë për të sapodiplomuarit).
8. Dokument identifikimi (fotokopje e pasaportës, kartës së identitetit ose çertifikatë).
9. Librezën e punës ( fotokopje e noterizuar e librezës së punës).
10. Dëshmi Penaliteti ose vetëdeklarim i gjendjes gjyqësore.
11. Letër motivimi për pozicionin që aplikon.
Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, duhet të jenë të
përkthyera dhe të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e
lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.


Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri në datë 29.09.2018.



Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në adresën;
Universiteti “Aleksandër Mosiu”, Durrës.
Lagja 1, Rruga e Currilave, Durrës.
Aplikim për________, __________, _________

 Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi.
 Proçedura e përzgjedhjes së kandidaturave fillon menjëherë pas publikimit të këtij njoftimi
dhe do të zhvillohet sipas Statutit dhe Rregullores të Universitetit “Aleksandër Moisiu”
Durrës.
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