
 

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

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “KoordinatorEkzekutiv” në Njesinë 

e Programeve 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë në nivel Master mundësisht në degët: ekonomike apo shkenca 

komunikimi. 

b. Të ketë së paku 15 vjet përvojë pune në institucionet publike apo sektorin privat. 

c. Të ketë aftësi te veçanta për komunikim, shkrim . 

d. Të ketë aftësi për të mbikëqyrur dhe trajnuar të tjerët, duke përfshirë stafin dhe partnerët 

organizative. 

e. Të ketë aftësi në komunikim dhe ndërveprim me zyrtarë të nivelit të lartë. 

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

ditore. 

h. Të ketë aftësi kompjuterike në përdorimin e Office dhe të jetë sa më produktiv në kërkimin 

online. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimittëlartë (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 ) 

- Dokumentetëtjeraplotësuesesi: referenca, dëshmingapunët 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 24.05.2022.  

 

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, Tiranëwww.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Redaktor” në Njësinë e Programeve 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë. 

b. Preferohet që dega e studimit të ketë lidhje me Shkencat e Komunikimit, Gazetari, Gjuhë-

Letërsi, Gjuhë e huaj ose Arte. 

c. Të dijë minimalisht gjuhën angleze në nivel profesional. 

d. Të ketë të paktën 5 vjet eksperiencë në Media, Gazetari, TV, ose një fushë të përafërt me to.  

e. Të njohë programet bazë të paketës Office. 

f. Të dijë të punojë në grup. 

g. Të ketë aftësi planifikuese dhe organizative. 

h. Të ketë aftësi analitike. 

j. Të ketë aftësi të mira komunikuese 

k. Të ketë aftësi negociuese. 

l. 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 24.05.2022.  

 

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, Tiranëwww.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar kërkon të punësojë “Redaktor Programacioni” në Sektorin e 

Programacionit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë, preferohet diplomë në universitetin e gjuhë letërsi, gazetarisë, ose 

shkencave të komunikimit. 

b. Të ketë  përvojë pune në  media mbi 5 vjet. 

c. Të ketë përvojë në ngritjen e marrëdhënieve publike. 

d. Të ketë njohuri në vlerësimin e standardit të produktit arkivor. 

e. Të ketë standard të larte të gjuhës shqipe në të shkruar dhe në të folur. 

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

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

h. Të ketë aftësi për caktimin e prioriteteve dhe për të punuar në mënyrë efikase nën presion. 

i. Të ketë aftësi për të bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri në grup. 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimittëlartë (tënoterizuar) 

- Fotokopjetëdokumentittëidentifikimit 

- “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 24.05.2022.  

 

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, Tiranëwww.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Redaktor Përgjegjës” në RTSH 

Satelit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë, në degët: Shkenca të Komunikimit, Gazetari, Gjuhë-Letërsi, Gjuhë e 

huaj, Arte. 

b. Të ketë të paktën 10 vjet përvojë pune në politika mediatike. 

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 shumë të mira 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 shumë të mira në organizim, udhëheqje dhe planifikim. 

i. Të jetë njohës shumë i mirë i gjuhës angleze në të shkruar dhe në të folur dhe jo vetëm. 

j. Të ketë njohje shumë të mira të paketës Microsoft Office. 

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

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

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

n. 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 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 24.05.2022.  

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, Tiranëwww.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” i Departamentit te 

Prodhimit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Eksperiencë pune në tv dhe në sektorin e prodhimit 5 - 10 vite. 

b. Të jetë autor i të paktën 10 krijimeve televizive. 

c. Njohës i të paktën një gjuhe të huaj. 

d. Arsim i lartë 

e. Të jetë njohës i mire i çështjeve logjistike. 

f. Të jetë i aftë në monitorimin e proçeseve financiare. 

g. Aftësi të mira komunikuese dhe i aftë për të mbajtur marrëdhenie të mira me stafin. 

h. Të jetë sistematik, produktiv dhe komunikues 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimittëlartë (tënoterizuar) 

- Fotokopjetëdokumentittëidentifikimit 

- “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 24.05.2022.  

 

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, Tiranëwww.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Montazhier Spektakle dhe 

reportazhe” në Sektorin e Montazhit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Përvojë në punë mbi 5 vite në montazh. 

b. Të zotërojë programet: Adobe Premiere, Avid Media Composer, Lightworksose Final Cut. 

c. Arsimi Lartë 

d. Një montazhier duhet të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe vullnet të mirë të punës 

në grup. 

e. Të zotërojë një nivel të gjërë kulturor ashtu si gama e tematikës mbi të cilën do t’i duhet të 

punojë gjatë gjithë karrierës së tij. 

f. Të jetë kërkues dhe zbatues efektiv. 

g. Sy të mprehtë për të kapur detajet dhe një mendje kritike. 

h. Aftësi menaxhimi të kohës kohë, për të qënë sa më produktiv. 

i. Pasionant, durim dhe përqëndrim. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimittëlartë (tënoterizuar) 

- Fotokopjetëdokumentittëidentifikimit 

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

elektronike 

- Çertifikatë e mbrojtjessëgjuhëssëhuaj 

- Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

- Dokumente të tjera plotësuese si: referenca, dëshmingapunët 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 24.05.2022.  

 

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

