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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

 

NJOFTIM PUBLIK/KONKURS 

Radio Televizioni Shqiptar në zbatim të Ligjit Nr.97/2013 “Për mediat Audovizive në 

Republikën e Shqiperisë”, i ndryshuar, si dhe Vendimit të Kuvendit të Shqipërisë me 

Nr.98/2016 “Për miratimin e Statutit të RTSH-së, shpall konkursin publik për 

bashkëpuntorë/subjekt për  ofrimin e shërbimit e Webmaster për Menaxhimin e faqes zyrtare 

të Ueb-it të Radio Televizionit Shqiptar. 

Person fizik apo bashkëpuntor/subjekt i cili ofron shërbimin e e Webmaster për Menaxhimin 

e faqes zyrtare të Ueb-it të Radio Televizionit Shqiptar, duhet të plotësojë kriteret si më 

poshtë: 

Kriteret e përzgjedhjes janë: 

 Diplomë në shkenca kompjuterike ose në një fushë të ngjashme për person fizik. (Nëse 

arsimi i lartë është kryer jashtë vendit, diploma duhet të jetë e njohur paraprakisht pranë 

institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi) 

 Ideon, krijon dhe mirëmban faqet e WEB-it të RTSH. 

 Gjenerimi dhe ruajte e backup-it dhe databazës së faqeve. 

 Menaxhimi i sigurisë së faqeve të web-it. 

 Administirimi dhe konfigurimi i Cpanel, Google Analytics, Google Wbmaster Tools të 

faqeve të web-it. 

 Analiza dhe përmirësimi i "SEO (Search Engine Optimization)" me anë të "SEO Tools" në 

faqet e web. 

 Krijimi i moduleve të trajnimit dhe trajnimi i gazetarëve dhe stafit që do përdorin web-in. 

 Të mbajë të përditësuara teknologjitë që përdoren në faqen e web-it. 

 Mbajtja e kontakteve dhe bashkëpunimi me kontraktoret jashtë RTSH (Host, domain, live 

stream). 

 Njohuri mbi programimin në web (Javascript, HTML, CSS, Bootstrap, etj.) 

 Njohuri të mira mbi sistemin operativ Linux 

 Njohuri të mira mbi bazen e te dhenave PostgreSQL 

 Të shkruaje kod cilësor dhe eficent në .NET dhe të ketë minimalisht një certifikim që 

deshmon njohuritë e tij në .NET 

 Njohuri ne te gjitha Amazon Web Services, specifikisht ne Amazon Lambda/S3 

 Njohuri për webserverat si Apache dhe NGINX 

 

Plus janë: 

a) Çertifikim qe deshmon njohurit ne platformat web 

b) Njohja e sistemit operativ Windows, databaze MySql  

c) Njohja e cloud platforms te tjere (Azure Cloud) si dhe certifikime ne cloud. 

 

Teknologjia dhe komponentet e perdorur ne faqen e rtsh.al jane si me poshte:  

- Faqja është e ndërtuar me .NET Core e publikuar ne Linux 
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- Databaza eshte PostgreSQL.  

- Fotot dhe videot ruhen ne  në nje Amazon S3 bucket. Kjo sjellje eshte e programuar ne 

kodin baze te faqes. Aktualisht jane 150 GB media files te ruajtura. 

- Funksioni i video snapshots egzekutohet ne Amazon AWS Lambda.  

- ‘User Interface’ i panelit te administrimit eshte i hostuar ne Amazon AWS. 

- Faqja perdor versionin pa pagese te Cloudflare per mbrojtje dhe shperndarjen e kontentit 

statik. 

 

 

Proceset e punes se kerkuara ndaj webmasterit jane: 

 

Proceset e shpeshta: 

- Vendosja e reklamave në faqen e ueb 

- Vendosjen e bannerave në faqen e ueb 

- Monitorim të vazhdueshëm të faqes  

 

Proceset më të rralla  

- Ndryshim të kategorive të lajmeve  

- Ndryshim të logove të kanaleve  

- Vendosje/heqje të Pageve të dedikuara në faqen e ueb për ngjarje të rëndësishme  

- Integrimi i faqeve të tjera të ueb-ve lokale të Qendrave Vendore të RTSH-së tek faqja 

kryesore  

- Krijimi i hapësirave specifike për të krijuar foto-galeri brenda lajmit  

- Përcaktimi i madhësive për foto /video në formatin e duhur për versionin 

dekstop/tablet/mobile që fotot të jenë sa më të qarta  

- Heqja/vendosja e kategorive në Header dhe Footer 

- Përditësimi dhe lidhja e rrjeteve sociale me faqen e ueb  

- Krijimi i mundësisë për të futur dokumente të ndryshme në tekst  

- Ndërhyrje për anën vizuale të ueb, siç është ndryshimi i llojit të shkrimit, madhësia etj.  

- Mundësi për të integruar grafiqe për ngjarje dhe raportimeve specifike  

- Ndërhyrje në panelin me të cilin punojnë gazetarët për të bërë ndryshimet që kërkohen 

prej tyre 

 

Sa më sipër, të interesuarit duhet të dorëzojnë: 

- Kërkesë me shkrim dhe dokumentat provuese që përmbushen specifikat dhe 

kriteret e kërkuara nga RTSH.  

 

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

së ose aplikimit elektronik në adresën info@rtsh.al, deri më 10.10.2022  

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