
 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor i Marrdhënieve me 

Jashtë” në Drejtorinë e Përgjithshme. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në degët: Juridik, Ekonomik, Shkenca të Komunikimit, 

Gazetari, etj. 

b. Preferohet me eksperiencë jo më pak se 5 vite, në pozicion të nivelit drejtues 

c. Të ketë aftësi të shkëlqyera në organizim udhëheqje dhe planifikim 

d. Të ketë aftësi organizative dhe interpretative 

f. Të ketë të mbrojtur një gjuhë të huaj (preferohet Anglisht) 

e. Të njohë dhe të përdorë teknologjinë e informacionit, si dhe programet bazë Microsoft Office. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Grafist” në Drejtorinë e Grafikës në 

Drejtorinë e Përgjithshme. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë. 

b. Të jetë njohës i mirë i çështjeve  të grafikës  

c. Të ketë aftësi kreative, për krijimin e modeleve të reja dhe novative 

d. Eksperiencë pune në profesionin e grafistit të televizionit. 

e. Njohës i programeve grafike 2D dhe 3D. 

f. Të jetë i aftë në vendimmarrje dhe i shpejtë në monitorimin e realizimet artistike të 

realizimeve televizive. 

g. Të jetë sistematik dhe produktiv në punë. 

h. Aftësi menaxhuese organizative, ide për arritjen e synimeve. 

i. Komunikues dhe bashkëpunues me ekipin. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist në Sektorin GIS” në 

Drejtorinë Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë, preferohet dega ekonomik, juridik, etj. 

b. Të ketë eksperiencë në të paktën 3 vite, në profesion. 

d. Të njohë programet bazë të paketës Office. 

e. Të dijë të punojë në grup. 

f. Të ketë aftësi planifikuese dhe organizative. 

g. Të ketë aftësi të mira komunikuese 

h. Të dijë të punojë nën trysni. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

  

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist promocioni” në 

Drejtorinë e shitjes dhe promocionit, në Drejtorinë e Përgjithshme. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë. 

b. Të ketë njohuri shumë të mira të shkrimit të gjuhës shqipe letrare. 

c. Të njohë programet bazë të paketës Office. 

d. Të dijë të punojë në grup. 

e. Të ketë aftësi të mira komunikuese. 

f. Të dijë të punojë nën trysni. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist në komunikimet në 

WEB dhe rrjete sociale” në Drejtorinë e Komunikimit në Ueb dhe Rrjete Sociale. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë në nivel master në degët (Gazetari, Shkenca komunikimi, Gjuhë-

Letërsi) 

b. Të dijë minimalisht një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze në nivel profesional. 

c. Preferohet të ketë eksperiencë në Media, Gazetari, TV.  

d. Të njohë programet bazë të paketës Office. 

e. Të dijë të punojë në grup. 

f. Të ketë aftësi planifikuese dhe organizative. 

g. Të ketë aftësi të mira komunikuese 

h. Të dijë të punojë nën trysni. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

etj.. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

  

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

  

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Zë zyrtar” në Drejtorinë e 

Komunikimit ne Ueb dhe Rrjetet sociale, në Drejtorinë e Përgjithshme. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë 

b. Të dijë minimalisht një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze në nivel profesional 

c. Preferohet të ketë eksperiencë në TV ose Radio 

d. Të dijë të punojë në grup 

f. Të ketë aftësi të mira komunikuese 

e. Të dijë të punojë nën trysni 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike.  

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

  

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Përgjegjës për teknikën e Qëndrave 

Rajonale” në Njësinë Teknike. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë kryer arsimin e lartë në degët: Inxhinieri elektronike, informatike. 

b. Të ketë minimum 5 vjet experiencë pune në profesion në institucionet publike apo sektorin 

privat. 

c. Të njohë dhe të përdori kompjuterin në programe të avancuara 

d. Preferohet të njohë gjuhën angleze 

e. Të ketë aftësi shumë të mira për punë në grup. 

 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike.  

- Çertifikatë e mbrojtjes së gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Specialist (Ing.)” në Njësinë Teknike. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë kryer arsimin e lartë në degët: Inxhinieri elektronike, Inxhinieri elektrike, inxhinieri 

Mekanike, Inxhinieri informatike 

b. Të ketë minimum 5 vjet experiencë pune në profesion në institucionet publike apo sektorin 

privat. 

c. Të njohë dhe të perdori kompjuterin në programe të avancuara 

d. Të njohë mirë sistemet e prodhimit audioviziv dhe sistemet e transmetimit TV dhe Radio. 

e. Preferohet të njohë gjuhën angleze. 

f. Të ketë aftësi shumë të mira të punës në grup. 

g. Të ketë aftesi për të mbikqyrur dhe trajnuar të tjerët, duke perfshirë stafin dhe partnerët 

organizative. 

h. Të jetë i vetë-motivuar, i aftë te punojë nën presion dhe pa nevojë për mbikqyrje në baza 

ditore. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 
 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Teknik Autobuzi” në Njësinë Teknike. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё kryer arsimin e mesёm. 

b. Tё njohё formatet e ndryshme tё sinjalit video dhe audio  

c. Tё njohё aparaturat e matjes sё cilёsisё dhe nivelit tё sinjalit audio dhe video 

d. Tё njohё funksionimin e rrjetit tё brendshёm tё OBVAN-it. 

e. Tё ketё aftёsi komunikuese dhe tё punoj nё grup. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 
 

- Diplomën e arsimit të mesëm (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

  

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Teknik figure i I” në Njësinë Teknike. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё kenё arsimin e mesёm profesional 

b. Tё njohё tё gjitha paisjet e figures me te cilat punon  

c. Tё njohё manipulimin e mirё dhe tё saktё tё tё gjitha pajisjeve tё figurёs 

d. Tё njohё futjen nё pёrdorim tё reservёs nё rast defekti teknik 

e. Preferohet tё njohё njё gjuhё tё huaj 

f. Tё ketё njё experiencё pune 3 vjeçare nё ketё fushё 

g. Tё ketё aftёsi komunikuese si dhe tё punoj nё grup 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 
 

- Diplomën e arsimit të mesëm (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Përgjegjës i Sektorit të Kontabilitetit” në 

Drejtorinë e Ekonomise në Drejtorinë e Përgjithshme. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakulteti Ekonomik  

b. Të jetë njohës i mirë i natyrës së punës të sektorit përkatës. 

c. Të ketë kualifikimet përkatëse për sektorin që mbulon.  

d. Eksperiencë pune në menaxhim, koordinim dhe përpilim të raporteve  

financiare.  

e. Të ketë trajnime edhe çertifikime në fushën e financës.  

f. Njohje dhe përdorim të mirë të programeve të kompjuterit: Word,Excel.  

g. Aftësi komunikuese verbale, të shkruara, analitike dhe ndërpersonale.  

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 
 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Kryeredaktor i emisioneve tematike” në 

Njesinë e Emisioneve Tematike dhe Lajmeve. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë në nivel master në degët: (Shk. të Komunikimit, Gazetari,Gjuhë-

Letërsi) 

b. Të ketë të paktën 10 vjet përvojë pune në media, publike apo private. 

c. Të ketë standard të lartë të gjuhës shqipe në të shkruar dhe në të folur. 

d. Të ketë njohuri mbi prurjet e fundit të produkteve audio-vizive shqiptare dhe të huaja. 

e. Të ketë njohuri të shkëlqyera të spektrit mediatik në Shqipëri. 

f. Të njohë dhe vlerësojë hartimin e strukturës programore. 

g. Të ketë njohuri në harmonizimin e produktit të ofruar për audiencën. 

h. Të ketë aftësi të shkëlqyera në organizim, udhëheqje dhe planifikim. 

i. Të jetë njohës i shkëlqyer i gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur. 

k. Të ketë njohje të shkëlqyera të paketës Microsoft Office. 

l. Të ketë aftësi për caktimin e përparësive dhe për të punuar në mënyrë efikase nën trysni. 

m. Të ketë aftësi për të bashkëvepruar me pjekuri dhe ndjeshmëri në grup. 

n. Të jetë person me integritet të lartë personal dhe moral. 

o. Të jetë i përkushtuar ndaj transmetuesit publik. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Përgjegjës Sektori” në Drejtorinë e Arkivës. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë të profilizuar në degën e Historisë, (specialiteti arkiv).  

b. Të ketë eksperiencë pune jo me pak se 5 vjet ne drejtorite e Arkivave.  

c. Të njohë programet bazë në të cilat punojnë Arkivat. 

d. Të jetë njohës i gjuhëve të huaja bazë. 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 
 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Redaktor i Materialeve Arkivore TV” në 

Drejtorinë e Arkivës. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë niveli i parë plus niveli i dytë, në arsimin e profilizuar në degën e 

Historisë  në specialitetin Arkiv.  

b. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se tre vjet në median televizive.  

c. Të njohë mirë gjininë radiofonike e publicistike të gazetarisë televizive.  

d. Të njohë kompjuterin dhe rregullat e drejtëshkrimit.  

e. Të ketë njohuri mbi kulturën e gjuhës shqipe.  

f. Të këtë njohuri të mjaftueshme rreth Arkivave.  

g. Të njohë një gjuhë të huaj.  

h. Të ketë njohuri dhe eksperiencë në programin e Arkivit ETERE MAM, televiziv dhe 

audioviziv.  

l. Të ruaj aksesin e informacionit. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 
 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Përpunues i Materialeve Filmike/Arkive” në 

Drejtorinë e Arkivës 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të këtë arsimin e lartë.  

b. Të ketë dëshmi kualifikimi për profesionin që kryen.  

c. Të ketë përvojë pune jo më pak se tre vjet. 

d. Të njohë mirë programet bazë të restaurimit  të filmit.  

e. Preferohet të njohë një gjuhë të huaj. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 
 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

 

 

 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al


 

                                       Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë     www.rtsh.al                               

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore” 

në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakulteti Juridik, Ekonomik, etj. 

b. Të jetë njohës i mirë i natyrës së punës të sektorit përkatës. 

c. Eksperiencë pune në menaxhim, koordinim, përpilim të raporteve dhe në administratën 

publike. 

d. Ndjek zbatimin e kontratës individuale të punës për çdo punonjës, të etikës dhe disiplinës në 

punë. 

e. Ndjek dhe evidenton me korrektësi çdo ndryshim të organikës, të sistemit të pagave dhe 

shpërblimeve të burimeve njerëzore. 

f. Njohje dhe përdorim të mirë të programeve të kompjuterit: Word,Excel.  

g. Aftësi komunikuese verbale, të shkruara, analitike dhe ndërpersonale.  

 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të lartë (të noterizuar) 

- Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

- “Curriculum vitae” (CV) në gjuhën shqipe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike; 

- Çertifikatë e gjuhës së huaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmi nga punët e mëparshme, çertifikata, 

link të punëve të mëparshme, etj. 

 

Aplikimet bëhen nëpërmjet dorëzimit të dokumentacionit pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së 

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 04.05.2022.  

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 

http://www.rtsh.al/
https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/formulari-i-vetdeklarimit_gjendja-gjyqesore.pdf
mailto:info@rtsh.al

