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Nr.  _________ Prot.        Tiranë ___/____/2019 

 

Lënda: Njoftim për shpallje të vendin të punës 

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

TIRANË 

 

Instituti i Shëndetit Publik shpall poziconin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve 

Njerëzore” pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse.  

Pozicioni i punës: 

1. Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore (1 vend pune) 

 

Kandidati për vendin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore”, duhet të plotësojë 

këto kritere :  

1. Të ketë përfunduar studimet e larta në Ekonomi Menaxhim; 

2. Të zotërojë diplomë Master Shkencor; 

3. Të ketë jo më pak se 5 (pesë) vite eksperiencë pune në profesion, në fushën e burimeve 

njerëzore ose fusha të ngjashme; 

4. Të ketë njohuri shumë të mira të Kodit të Punës dhe legjislacionit në fushën e burimeve 

njerëzore;  

5. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;  

6. Të ketë aftësi komunikuese dhe të punuarit në grup;  

7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.  

 

Kandidati konkurrent për vendin e punës “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore”, 

preferohet të plotësojë edhe këto kritere:  

 

1. Të ketë njohuri shumë të mira të legjislacionit në fushën e shëndetësisë dhe administratës 

publike ; 

2. Të ketë eksperiencë pune në administratën publike.  
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Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë zyrës së protokollit të Institutit të Shëndetit Publik këto 

dokumenta: 

1. Kërkesë për aplikim; 

2. Jetëshkrim i plotësuar në gjuhën shqipe (CV - Curriculum Vitae); 

3. Kopje të diplomës dhe të listës të notave (të noteruara); 

4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit; 

5. Dëshmi të njohjes të gjuhës së huaj (të noteruar); 

6. Dëshmi të njohjes dhe përdorimit të kompjuterit apo çdo çertifikate tjetër apo 

dëshmie të kualifikimit që mund të ketë  ( në rast se ka); 

7. Fotokopje të pasaportës ose kartës së indentitetit; 

8. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore; 

9. Dëshmi penaliteti; 

10. Vërtetim i gjendjes shëndetësore.  

 

Dokumentat pranohen nga data  11.03.2019  -  19.03.2019 

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të 

drejtëpërdrejta. 

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën 

 

 

Ju faleminderit,      

 

 

  DREJTORI 

  Albana Fico 

 

 


