
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 në pozicionin “Teknik elektriçist” në Sektorin 

Elektrik. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Tё ketё kryer arsimin e mesëm profesional në degёn elektrike. 

b) Tё ketё njohuri tё plota, pёr mёnyrat e furnizimit dhe tё shpёrndarjes sё energjisё 

elektrike me tension tё lartё dhe tё ulёt 

c) Tё njohё grupet e motor - gjeneratorёve, skemat e kalimit automatik nga njëri seksion 

furnizimi nё tjetrin 

d) Tё njohё e tё zbatojё rregulloren e sigurimit teknik 

e) Të jetë i pajisur me Dëshminë e Kualifikimit të Sigurimit Teknik  

 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Teknik transmetimesh Satelitore” në 

Sektorin e Transmetimeve Satelitore dhe Lëvizëse. 

 

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. 
 

Përshkrimi i shkurtër i punës 

I. Merr në dorëzim transmetuesin satelitor. Për këtë kontrollon parametrat e tij (sinjalin 

në hyrje, stadet e ndryshme, fuqinë në dalje, gjendjen e kabllove RF, gjëndjen e 

antenës transmetuese). 

II. Merr në dorëzim marrësat satelitor. 

III. Kontrollon të gjitha antenat marrëse duke i vendosur ato në provë. 

IV. Mban në kontroll dhe organizon marrjen dhe dhënien e sinjaleve me EBU nëpërmjet 

sistemit të aparatuarave të projektit FUNA. 

V. Në bazë të planit të marrjeve satelitore kryen vënien në punë të marrësave satelitor 

dhe antenave përkatëse për marrjen e programeve satelitore, politike, sportive, 

kulturore dhe të gjithë llojeve të tyre. 

VI. Mban në kontroll nëpërmjet monitorëve cilësinë teknike të programeve të 

transmetuara. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Teknik autobuzi” në Sektorin e 

Transmetimeve Satelitore dhe Lëvizëse. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Tё ketё kryer arsimin 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. 

 

Përshkrimi i shkurtër i punës 

I. Tekniku i cili punon në autobuz duhet të kontrollojë aparaturat për 

transmetim/regjistrim në intervale të caktuara. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Teknik zëri (i parë dhe i dytë)” në 

Sektorin e Regjistrim Transmetimit në Departamentin Teknik TV. 

 

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: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Operator Ndriçimi” në Sektorin e 

regjistrim-transmetimit në Departamentin Teknik TV . 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Tё kenё arsimin e mesёm profesional 

b) Tё njohё tё gjitha paisjet e ndriçimit me tё cilat punon  

c) Tё njohё manipulimin e mirё dhe tё saktё tё tё gjitha pajisjeve tё ndriçimit  

d) Preferohet tё njohё njё gjuhё tё huaj 

e) Tё ketё njё experiencё pune 3 vjeçare nё kёtё fushё 

f) Tё ketё aftёsi komunikuese si dhe tё punoj nё grup 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Teknik transmetimi” në Master 

Control Room (MCR). 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a) Tё ketё kryer arsimin e mesёm  

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

c) Tё njohё sinjalet video dhe audio 

d) Të njohë paisjet komotuse të sinjalit 

e) Tё jetё komunikues dhe tё punoj nё grup 

 

Përshkrimi i shkurtër i punës 

I. Kryen ndërlidhjet për transmetimet me burim nga studiot ose lidhjet e jashtme. 

II. Regjistron sinjale të ndryshme në bazë të kërkesave të redaktorit të programacionit. 

III. Kryen ndryshimin e logove apo grafikave sipas tematikave të programeve që trasmetohen 

në RTSH. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Teknik transmetimi” në Sektorin e 

Sportit 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë kryer arsimin e mesëm në profil artistik 

b. Të ketë njohuri të mira të sistemeve të transmetimit digjital  

c. Të ketë njohje të shkëlqyera të programeve: Adobe Premiere, Avid Media Composer, 

Lightwork, BMC ose Final Cut. 

d. Të ketë experiencё pune 5 vjeçare nё kёtё fushё. 

 

Përshkrimi i shkurtër i punës 

I. Tekniku i transmetimit në sektorin e sportit është personi përgjegjës për transmetimin 

e programeve direkte dhe të riprodhuara. 

II. Përdor programet që manipulojnë titrat dhe grafikat gjatë transmetimeve direkte. 

III. Manipulon mikserin video sipas kërkesave. 

IV. Në bashkëpunim me redaktorin përgjegjës të programit të sportit kryen dhe 

monitoron playlisten e transmetimit ditor të programit të RTSH- Sport. 

V. Kryen ndërlidhjet për transmetimet me burim nga studio e TV ose lidhjet e jashtme. 

VI. Regjistron sinjale të ndryshme në bazë të kërkesave të redaktorit të programit RTSH 

Sport. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Operator Kontrolli transmetimi” në 

Departamentin e Platformës Tokësore dhe Satelitore. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë: 

a. Tё ketё arsimin e mesëm 

b. Të ketë njohuri shumë të mira në perdorimin e programeve kompjuterike që përdoren 

për playout dhe regjistrimin e programeve, siç janë Xeus, Marsis, Playbee, Xtv, Airbox, 

InstaPlayout, Metus, CaptureBox Mediaexpres etj. 

c. Të ketë njohuri shumë të mira të përdorimit të kërkimit dhe përdorimit të dekoderave 

DVB-T2 dhe DVB-S2. 

d. Të ketë njohuri shumë të mira të përdorimit të gjeneruesit të karaktereve Classx, 

Titlebox etj. 

e. Të ketë eksperiencë dhe të njohë shumë mirë mixerat e zërit dhe figurës 

f. Të ketë eksperincë dhe të njohë shumë mirë sistemet e routimit të sinjaleve video 

g. Të dijë të përdorë aplikacionet skype, zoom, WebEx 

h. Të dijë të përdorë gjeneratorët e logove për sinjalet e kanaleve 

i. Të jetë i aftë dhe i gatshëm për të punuar në turne që janë gjatë orëve të natës. 

j. Të jetë i aftë për të menaxhuar situata fluksi të punës në momente të caktuara. 

k. Të jetë i aftë për të punuar në grup, komunikim korrekt dhe përgjegjësi profesionale. 

 

Përshkrimi i shkurtër i punës 

I. Kontrolli i transmetimit të kanaleve në transmetimet DVB-T2 dhe DVB –S2 dhe i 

perputhjes se EPG me materialin e transmetuar 

II. Routimet e ndryshme të sinjaleve sipas nevojave të transmetimit të kanaleve të 

platformës 

III. Përdorimi i pajisjeve Broadcast për realizimin e komunikimeve Skype, Zoom etj. 

IV. Përdorimi i Gjeneratorit të logove për ndryshimet e logove të kanaleve në 

transmetimet e platormës DVB-T2 dhe DVB-S2. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

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 në pozicionin “Teknik transmetimi (transcoding)” 

në Sektorin transcoding dhe kontrolli i kualitetit. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë: 

 

a) Tё ketё kryer arsimin 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 në grup 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

Njoftimet për aplikantët e kualifikuar, do të bëhen nëpërmjet postës elektronike. 
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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 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs në pozicionin “Përgjegjës laboratori” në 

Laboratorin Qëndror të Transmetuesave 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë: 

 

a) Të ketë arsimin e mesëm profesional në degët elektronike.  

b)  Të njohë mirë skemat elektronike dhe elektrike dhe tё njohё mirё paisjet dhe parimet e 

transmetimit DVB –T2 

c) Të njohë metodat e matjeve për këto paisje 

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

e) Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet në këtë profesion. 

 

Përshkrimi i shkurtër i punës 

I Përgjigjet për sigurimin e pandërprerë të trasmetimeve të radios dhe TV për 

zonën ku operon. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Përgjegjës” në Sektorin Mirëmbajtje 

Antena dhe Logjistike 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë: 

 

a) Të ketë mbaruar arsimin e lartë në degën Inxhinieri Mekanike. 

b) Të jetë njohës i mire i natyrës së punës të sektorit përkatës 

c) Të ketë aftësi organizative dhe komunikuese 

d) Të ketë përvojë pune në profesion jo më pak se 3 vjet 

e) Preferohet të njohë gjuhën angleze. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 në pozicionin “Përgjegjës turni” në Stacionin TV 

Midë/ Stacionet e Dajtit (TV e FM) e Fushë Dajtit 

 

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 të mira të punës në grup. 

d) Të ketë aftësi organizative dhe komunikuese. 

e) Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vjet në profesion. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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 

 

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

Prush/Stacioni Çervenakë dhe Petresh 

 

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: 

o Kërkesë me shkrim 

o Diplomën e arsimit (të noterizuar) 

o Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

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

elektronike 

o Formularin e vetëdeklarimit (FORMULAR VETËDEKLARIMI ) 

o 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 01.08.2022. 

 

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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