
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 “Assistant prodhimi (organizator)” në 

Sektorin e Regjisorëve. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Të ketë arsimin e lartë 

b) Të jetë sistematik dhe produktiv nëpunë. 

c) Të jetë në gjendje të planifikojë dhe organizojë aktivitete para-prodhimi, prodhimi dhe 

post-prodhimi, në mënyrë që të plotësojë orarin në kohën e duhur të emisioneve. 

d) Aftësi organizative shumë të mira. 

e) Njohës i të paktën një gjuhe të huaj. 

f) Duhet të dije të komunikojë me të gjithë dhe të karakterizohet nga vullneti i mirë për të 

kryer çdo detyrë që kërkon program për të cilin kontribon. 

 

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 “Montazhier lajme”/Montazhier i 

Emisioneve në studio në Sektorin e Montazhit. 

 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

 

a) Të ketë arsimin e lartë 

b) Përvojë në punë mbi 5vite në montazh. 

c) Të zotërojë programet: Adobe Premiere, Avid Media Composer, Lightworks ose Final Cut. 

d) Një montazhier duhet të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe vullnet të mirë të punës 

në grup. 

e) Të zotërojë një nivel të gjërë kulturor ashtu si gama e tematikës mbi të cilën do t’i duhet të 

punojë gjatë gjithë karrierës së tij. 

f) Të jetë kërkues dhe zbatues efektiv. 

g) Sy të mprehtë për të kapur detajet dhe një mendje kritike. 

h) Aftësi menaxhimi të kohës kohë, për të qënë sa më produktiv. 

j) Pasionant, durim dhe përqëndrim. 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

 

-  Kërkesë me shkrim 

-  Diplomën e arsimit të lartë (tënoterizuar) 

-  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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