
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 në pozicionin “Zëri zyrtari RTSH (sport, promo)” 

në Sektorin e Promocionit në Drejtorinë e Shitjes dhe Promocionit. 

 

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 dhe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë/diplomë 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 29.07.2022. 

 

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


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 në pozicionin “Specialist” në Sektorin e Kontabilitetit 

në Drejtorinë Ekonomike. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Të ketë mbaruar Studimet Universitare në fushën Ekonomike, profili Financë, 

Kontabilitet. 

b) Të ketë eksperiencë pune nga 1 deri në 3 vjet 

b) Të ketë kualifikime dhe trajnime në fushën e financës.  

c) Të ketë njohuri të programeve kryesore të përdorshme kompjuterike 

d)  Të ketë njohuri të një gjuhe të huaj 

e) Të ketë aftësi komunikuese dhe 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 dhe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë/diplomë 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 29.07.2022. 

 

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


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 në pozicionin “Specialist” në Sektorin e Pagave në 

Drejtorinë Ekonomike. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Të ketë mbaruar studimet e larta në fushën e ekonomisë 

b) Të ketë eksperiencë pune nga 1 deri në 3 vjet 

c) Të ketë njohuri të një gjuhe të huaj 

d) Të ketë njohuri të programeve kryesore të përdorshme kompjuterike 

e) Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunojë 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 dhe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë/diplomë 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 29.07.2022. 

 

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


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 në pozicionin “Grafist” në Drejtorinë e Grafikës. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë: 

 

a) Të ketë mbaruar arsimin e lartë.  

b) Të jetë njohës i mire i çështjeve të grafikës.  

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

d) Preferohet eksperiencë pune 5 vite 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 i dentifikimit 

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

elektronike 

- Çertifikatë/diplomë 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 29.07.2022. 

 

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


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 në pozicionin “Përgjegjës Sektori” në Sektorin e 

Akademisë në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Të ketë arsimin e lartë në degët: Shkenca të Komunikimit/Gazetari/Gjuhë-Letërsi/Arte 

b) Të ketë mbi 3 vjet eksperiencë pune në profesion 

c) Të ketë standard të lartë të gjuhës shqipe  

d) Të ketë aftësi shumë të mira në organizim udhëheqje dhe planifikim 

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

f) Të ketë njohuri në gjuhë të huaja (preferohet Anglisht) 

g) Të ketë aftësi organizative dhe interpretative 

h) 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 dhe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë/diplomë 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 29.07.2022. 

 

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


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 në pozicionin “Specialist” në Sektorin e Akademisë 

në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Të ketë mbaruar arsimin e lartë (preferohet shkenca sociale, ekonomik, gazetari) 

b) Të ketë jo më pak se 2 vjet pune në profesion. 

c) Të ketë aftësi interpretative, komunikuese dhe të punës në grup. 

d) Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze (preferohet dhe ndonjë gjuhë tjeter e BE-së) 

e) Të ketë njohuri të mira të njohjes së programeve bazë kompjuterike, word, excel. 

 

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 dhe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë/diplomë 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 29.07.2022. 

 

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


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 në pozicionin “Shofer” në Drejtorinë e Shërbimeve 

Mbështetëse 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Të ketë arsim të mesëm 

b) Të ketë dëshmi aftësie të një prej grupeve “B”, “C”, “D”, “E” 

c) Të ketë aftësi komunikuese dhe të mos përdorë alkool 

d) Të jetë njeri i besueshëm 

e) Të jetë njohës i mirë i profesionit 

f) Të ketë përvojë pune jo më pak se 5 vjet në profesion 

 

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 dhe 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, 

etj. 

 

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

ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 29.07.2022. 

 

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


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 në pozicionin “Përgjegjës Redaktimi” në Sektorin e 

Redaktimit në Drejtorinë e Arkivit. 

 

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 5 vjet në drejtoritë e Arkivave.  

c) Të njohë programet bazë në të cilat punojnë Arkivat 

d) Të jetë njohës i gjuhëve të huaja bazë. 

e) Të ketë njohuri mbi kulturën e gjuhës shqipe.  

 

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 dhe ku të jetë përfshirë edhe adresa e postës 

elektronike 

- Çertifikatë/diplomë 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 29.07.2022. 

 

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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