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RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT NË RTSH 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Drejtor” i Drejtorisë së 

Teknologjisë dhe Informacionit. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё kryer arsimin e lartë në degën Inxhinieri Informatike, preferohet niveli i arsimit 

Master Shkencor. Nëse arsimi i lartë është kryer jashtë vendit, diploma duhet të jetë e njohur 

paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njëhsimin e diplomave, sipas legjislacionit në 

fuqi. 

b. Preferohet të zotërojnë çertifikata profesionale për administrim serverash, rrjetesh, “storage”, 

etj. 

c. Të ketë njohuri për dizenjimin e sigurisë të rrjeteve kompjuterike dhe për programet e 

avancuara kompjuterike. 

d. Të ketë njohuri për dizenjimin e sigurisë të rrjeteve kompjuterike, sistemet e sigurisë në 

përgjithësi dhe standartet ndërkombëtare të Sigurisë së Informacionit. 

e. Të ketë jo më pak se 10 vjet eksperiencë pune në profesion. 

f. Të ketë eksperiencë në drejtim, menaxhim, etj. 

g. Të njohë shumë mirë gjuhën angleze. 

h. Të ketë aftësi shumë të mira të punës 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 12.07.2022. 

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 NË RTSH 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Specialist IT” në Drejtorinë e 

Teknologjisë dhe Informacionit. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a Tё ketё kryer arsimin e lartё në degën Inxhineri informatike. 

b. Njohёs i mirё i bllokskemёs sё funksionimit tё rrjetit, kompjuterave dhe pajisjeve tё tjera    

kompjuterike dhe tё kryejё lidhjet apo konfigurimet e tyre nё rrjet. 

c. Preferohet të njohë gjuhën angleze. 

d. Tё ketё experiencё 3 vjeçare nё kёtё fushё. 

e. Tё ketё aftёsi tё mira komunikuese dhe tё punёs 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 12.07.2022.  

 

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 NË RTSH 
 

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

Teknik dhe Mirëmbajtje. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të mesëm profesional ose të përgjithshëm 

b. Të ketë dëshmi kualifikimi për profesionin që kryen  

c. Të ketë përvoje pune të pakten mbi 5 vjet në zanat 

d. Të ketë aftësi komunikuese 

 

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 12.07.2022.  

 

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 NË RTSH 
 

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

Teknik dhe Mirëmbajtje. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё arsimin e lartё (preferohet Inxhinieri elektrike/ndërtimi) 

b. Tё jetё njohёs i mirё i punёs të sektorit përkatës. 

c. Të ketë aftësi shumë të mira menaxheriale-organizative dhe komunikuese. 

d. Tё ketё pёrvojё pune nё profesion jo mё pak se 5 vjet. 

e. Të ketë kualifikimet përkatëse për sektorin që mbulon. 

f. Preferohet të njohë gjuhёn angleze. 

g. Të ketë 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 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 12.07.2022.  

 

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

 

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT NË RTSH 

 

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

Prokurimeve. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Tё ketё arsimin e lartё (juridik, ekonomik) 

b. Tё jetё njohёs i mirё i punёs të sektorit përkatës. 

c. Tё ketё aftësi të shkëlqyera në organizim udhëheqje dhe planifikim. 

d. Tё ketё pёrvojё pune nё profesion jo mё pak se 5 vjet. 

e. Të ketë kualifikimet përkatëse për sektorin që mbulon. 

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

g. Të ketë aftësi të forta 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 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 12.07.2022.  

 

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

 

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT NË RTSH 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Redaktor përgjegjës” në Sektorin e 

Emisioneve Tematike. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë në nivel master (dega Gazetari, Shkencat e Komunikimit, Gazetari, 

Gjuhë-Letërsi 

b. Të dijë minimalisht gjuhën angleze në nivel profesional. 

c. Të ketë të paktën 5 vjet 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 analitike. 

h. Të ketë aftësi të mira komunikuese 

i. Të ketë aftësi negociuese. 

j. 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 12.07.2022 

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

 

 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT NË RTSH 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Redaktor Muzike” në 

Departamentin e Programeve Radiofonike Kanali Radio Tirana 1, 2 dhe Klasik. 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë – preferohet Akademia e Arteve,  Muzikë  (niveli i parë + nivelin e 

dytë) 

b. Të testohet për artikulim të saktë e të qartë.  

c. Të flasë dhe të shkruajë saktë shqipen standarde. 

d. Të ketë njohuri kompjuterike. 

e. Të njohë të paktën një gjuhë të huaj. 

f. Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë mediatike. 

g. Të ketë publikime. 

 

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 12.07.2022 

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
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