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Lënda : “Njoftim për vend të lirë pune” 

AGJENSISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

Kërkohet: Specialist për Marrëdhëniet me Publikun për në Sektorin e Burimeve Njerëzore pranë 

Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse në Institutit të Shëndetit Publik Tiranë. 

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte të domosdoshme: 

      1.Të ketë arsimin e lartë në degën “Gazetari” . 

      2.Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vite, 

      3.Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup 

      4.Të ketë njohuri kompiuterike 

      5. Të ketë njohuri në gjuhë të huaj (preferohet anglisht) 

Kërkohet: Specialist, Fizikan për në Sektorin e Radiombrojtjes pranë Institutit të Shëndetit 

Publik Tiranë. 

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte të domosdoshme: 

      1.Të ketë arsimin e lartë në degën “Fizikë” . 

      2.Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vite, 

      3.Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup 

      4.Të ketë njohuri kompiuterike 

      5. Të ketë njohuri në gjuhë të huaj (preferohet anglisht) 

Kërkohet: Specialist , Shëndet Publik për në Sektorin e Substancave Abuzive (duhan, alkool) në 

Departamentin e Promocionit Shëndetësor pranë Institutit të Shëndetit Publik Tiranë. 

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte të domosdoshme: 

      1.Të ketë arsimin e lartë në degën “Shëndet Publik”, 

      2.Të ketë eksperiencë pune, 

      3.Të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup 
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      4.Të ketë njohuri kompiuterike 

      5. Të ketë eksperiencë në përgatitjen e materialeve promocionale 

      6. Të ketë njohuri në gjuhë të huaj (preferohet anglisht) 

Të interesuarit  duhet të paraqesin këto dokumenta brënda datës  28.09.2018. 

1. Kërkesë për aplikim 

2. Jetëshkrim 

3. Fotokopje të kartës së identitetit 

4. Diplomë e fakultetit + listë notash të noterizuara, 

5. Master + listë notash të noterizuara (nëse ka) 

6. Dëshmi e gjuhës së huaj e noterizuar 

7. Librezë pune 

      8. Raport mjeko-ligjor 

9. Dëshmi penaliteti  

10. Rekomandim nga punë të mëparshme 

      11. Certifikatë familiare 

12. Dokumenta të ndryshme ( çertifikata ) kualifikimi, trajnimi, etj.  

Dokumentat të sillen pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në ISHP dhe vlerësimi i dosjeve të 

kandidaturave do të zhvillohet në datën  01.10.2018.         

 

                                                               

                                                                                                DREJTORI 

                                                                                                                                           Albana Fico 


