
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 “Teknik turni” në Sektorin e 

Qendres se Operimit dhe Kontrollit te rrjetit. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё kryer arsimin e mesёm. Preferohet arsimi i mesem professional ne deget elektronike, 

elektrike, informatike. 

b. Tё njohё parimet bazё tё transmetimeve TV dhe radio. 

c. Tё ketё njohuri mbi ndёrlidhjen radiorele dhe me kabëll 

 

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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Përgjegjës turni” në Sektorin e 

Qëndrës së Operimit dhe Kontrollit të rrjetit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё kryer arsimin e lartё, ne deget inxhinieri elektrike, elektronike, informatike.  

b. Tё njohё bllokskemёn e pёrgjithshme tё tё gjithё aparaturave qё ka nё pёrdorim. 

c. Tё ketё aftёsi organizative dhe drejtuese. 

d. Tё ketё pёrvojё pune mbi 5 vjet. 

e. Preferohet tё njohё gjuhen angleze.  

f. Tё jetё komunikues dhe tё punoj nё 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, 

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, 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, 

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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik transmetimesh Satelitore” 

në Sektorin e Transmetimeve Satelitore dhe Levizese 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё kryer arsimin e mesёm profesional në degët elektronik, elektrike. 

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

   c. Tё njohё aparaturat radiolink dhe funksionimin e tyre. 

   d. Tё njohё parimin dhe funksionimin e rrjetit tё linqeve. 

   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 mesem (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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Kryeteknik autobuzi” në Sektorin e 

Transmetimeve Satelitore dhe levizese 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё arsimin e mesёm professional në deget elektronike, elektrike, informatike. 

b. Tё njohё skemёn e lidhjes sё aparaturave nё studio 

c. Tё njohё dhe shfrytёzojё aparaturat e instaluara nё studion e tij 

d. Preferohet tё njohё njё gjuhё tё huaj 

e. Tё ketё aftёsi organizative dhe 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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik autobuzi” në Sektorin e 

Transmetimeve Satelitore dhe Lëvizëse 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё kryer arsim 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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Operator playout” në Sektorin e 

Regjistrim Transmetimit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё arsimin e mesёm. Preferohet arsimi profesional. 

b. Tё njohё pajisjet apo programet e ndryshme riprodhuese dhe transmetuese me tё cilat 

punon 

c. Tё ketё njё experiencё pune 3 vjeçare nё ketё profesion. 

d. Tё jetё komunikues dhe tё punoj nё grup 

e. Tё ketё njohuri kompjuterike 

f. Preferohet tё njohё gjuhёn angleze. 

 

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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik mixer figure” në Sektorin e 

Regjistrim Transmetimit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё arsimin e mesёm. Preferohet arsimi profesional. 

   b. Tё njohё pajisjet e ndryshme riprodhuese dhe transmetuese me tё cilat punon 

   c. Tё ketё njё experiencё pune 3 vjeçare nё ketё profesion. 

   d. Tё jetё komunikues dhe tё punoj nё grup 

   e. Tё ketё njohuri kompjuterike 

   f. Preferohet tё njohё gjuhёn angleze.  

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të mesem (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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik figure i I”dhe“Teknik 

figure i II” në Sektorin e Regjistrim Transmetimit 

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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik zeri i I” dhe“Teknik zeri i 

II” në Sektorin e Regjistrim Transmetimit. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё kenё arsimin e mesёm profesional 

b. Tё njohё tё gjitha paisjet e zёrit me tё cilat punon  

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

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

f. Preferohet tё njohё njё gjuhё tё huaj 

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

h. 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 mesem (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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Kryeteknik ndriçimi” në Sektorin e 

Regjistrim Transmetimit. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё kenё arsimin e mesёm profesional. 

b. Tё njohё tё gjitha paisjet e ndricimit me tё cilat punon  

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

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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 
 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Titrist i II” në Sektorin e Regjistrim 

Transmetimit. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё mbaruar arsimin e mesёm artistik 

b. Tё njohё mirё kompjuterin dhe programet bazё tё tij. 

c. Tё ketё tё dhёna tё mira tё fantazisё krijuese dhe tё shkruarjes sё shqipes letrare 

d. Preferohet tё njohё tё paktёn njё gjuhё tё huaj 

e. Tё jetё i komunikueshёm dhe i aftё pёr tё punuar 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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik Transmetimi” në Master 

Control Room (MCR) 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё keryer arsim e mesёm  

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

c. Tё njohё sinjalit video dhe audio 

d. Te njohe paisjet komotuse te sinjalit 

e. Tё jetё komunikues dhe tё punoj nё grup 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të mesem (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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist profilaktike figure”në 

Sektorin e Profilaktikes 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё arsimin e mesёm profesional në degët elektronike, elektrike. 

b. Njohёs i mirё i bllokskemёs sё funksionimit tё aparaturёs televizive 

c. Njohёs i mirё dhe shfrytёzues i mirё i mikserave, monitorёve video si dhe pajisjeve tё tjera nё 

tё cilat kalon dhe pёrpunohet sinjali video. 

d. Tё jetё i aftё tё kryejё riparime tё difekteve tё aparaturave tё figurёs 

e. Preferohet tё njohё njё gjuhё tё huaj 

f. Tё jetё komunikues 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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik transmetimi (transcoding)” 

në Sektorin transcoding dhe kontrolli i kualitetit. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

Të ketë arsimin e mesëm  

 

a. Tё ketё keryer arsim e mesёm  

b. Të njohë funksionimin e platformave digitale. 

c. Të njohë formatet e ndryshme video dhe audio digitale.  

d. Të njohë vlerësimin e cilësisë video dhe audio digitale 

e. Të ketë aftësi komunikuese ne 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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Përgjegjës Departamenti” në 

Departamentin Teknik Radio. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a.Të ketë kryer arsimin e lartë në degët Inxhinieri Elektronike, elektrike, informatike. 

b. Të njohë sistemete transmetimit dhe rregjistrimit audio 

c. Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në profesion. 

d. Preferohet të njohë gjuhën angleze. 

e. Të ketë aftesi vendimarrëse dhe aftësi të mira të punës në grup. 

f. Të njohi dhe të përdori kompjuterin në programe të avancuara. 

 

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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Përgjegjës Stacioni Transmetimi” 

per Qarku Puke/Stacioni TV Mide 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë kryer arsimin e mesëm profesional në degët elektrike, elektronike, informatike. 

b. Të jetë njohës i mirë i skemave elektronike dhe elektrike dhe të njohë shumë mirë paisjet dhe 

parimet e transmetimit 

c. Të ketë aftësi organizative dhe komunikuese 

d. Të ketë aftësi të mira të punës në grup. 

e. Të ketë përvojë pune në profesion jo më pak se 5 vjet. 

 

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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Përgjegjës transmetimi” 

Gjirokastër/Përsëritësat Gjirokastër 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë kryer arsimin e mesëm profesional ne degët elektrike, elektronike, informatike. 

b. Të jetë njohës i mirë i skemave elektronike dhe elektrike dhe të njohë shumë mirë paisjet dhe 

parimet e transmetimit 

c. Të ketë aftësi organizative dhe komunikuese 

d. Te kete aftesi te mira te punes ne grup. 

e. Të ketë përvojë pune në profesion jo më pak se 5 vjet. 

 

 

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 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, Tiranë     www.rtsh.al 

 

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik turni” në Stacionin 

Fllake/Shijak 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë kryer arsimin e mesëm profesional në degët elektrike, elektronike. 

b. Të jetë njohës i mirë i skemave elektronike dhe elektrike dhe të njohë mirë paisjet dhe 

parimet e transmetimit 

 

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 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. 
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