
 

                                       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 QVA Kukës 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të jetë njohës i mirë i çështjeve të grafikës  

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

c. Eksperiencë pune në profesionin e grafistit të televizionit. 

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

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

realizimeve televizive. 

f. Të jetë sistematik dhe produktiv në punë. 

g. 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  

- 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
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RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik transmetimi” në QVA 

Shkodër 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë mbaruar arsimin e mesëm (preferohet atë profesional sipas vendit të 

punës)/(elektronik ose IT) 

b. Bazat e teknike digitale 

c. Të njohë funksionimin e platformave digitale si dhe të rrjetit të brendshëm të transmetimit 

d. Njohjen e formateve të ndryshme video dhe audio digitale 

e. Vlerësimin e cilësisë së sinjalit në formatet HD dhe SD 

f. Të ketë njohuri mbi skemën e transmetuesit digital 

g. Të ketë aftësi komunikuese në transmetimet direkte  

h. Të ketë specializime për teknologjinë e re në RTV 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të larte  

- 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

