
 

                                                                      Adresa: Rr. Ismail Qemali Nr.11, Tiranë,  www.rtsh.al                                                                  
 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Gazetar i I-rë” në Sektorin e 

Politikës në Redaksinë e Lajmeve 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë në nivel master në degët (Gazetari, Shkenca komunikimi, Gjuhë-Letërsi) 

b. Të dijë minimalisht një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze në nivel profesional. 

c. Të ketë 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 të mira komunikuese 

h. 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.. 

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar mund të bëhet pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së në 

adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë ose nëpërmjet postës elektronike në 

adresën info@rtsh.al, deri në datën 10.10.2022. 
  
Bazuar aplikimit tuaj, sqarojmë se vetëm kandidatët të cilët do të plotësojnë kushtet për 

kualifikim, do të njoftohen për të marr pjesë në intervistë. 
Njoftimet për kandidatët 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: Rr. Ismail Qemali Nr.11, Tiranë,  www.rtsh.al                                                                  
 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Gazetar i I-rë” në Sektorin e 

Ekonomisë në Redaksinë e Lajmeve 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë në nivel master në degët (Gazetari, Shkenca komunikimi, Gjuhë-Letërsi) 

b. Të dijë minimalisht një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze në nivel profesional. 

c. Të ketë 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 të mira komunikuese 

h. 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.. 

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar mund të bëhet pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së në 

adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë ose nëpërmjet postës elektronike në 

adresën info@rtsh.al, deri në datën 10.10.2022. 
  
Bazuar aplikimit tuaj, sqarojmë se vetëm kandidatët të cilët do të plotësojnë kushtet për 

kualifikim, do të njoftohen për të marr pjesë në intervistë. 
Njoftimet për kandidatët 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: Rr. Ismail Qemali Nr.11, Tiranë,  www.rtsh.al                                                                  
 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Gazetar i I-rë” në Sektorin e 

Sociales në Redaksinë e Lajmeve 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë në nivel master në degët (Gazetari, Shkenca komunikimi, Gjuhë-Letërsi) 

b. Të dijë minimalisht një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze në nivel profesional. 

c. Të ketë 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 të mira komunikuese 

h. 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.. 

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar mund të bëhet pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së në 

adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë ose nëpërmjet postës elektronike në 

adresën info@rtsh.al, deri në datën 10.10.2022. 
  
Bazuar aplikimit tuaj, sqarojmë se vetëm kandidatët të cilët do të plotësojnë kushtet për 

kualifikim, do të njoftohen për të marr pjesë në intervistë. 
Njoftimet për kandidatët 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: Rr. Ismail Qemali Nr.11, Tiranë,  www.rtsh.al                                                                  
 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

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

Reportazheve në Redaksinë e Lajmeve 

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 

j. Të ketë aftësi negociuese. 

k. 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.. 

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar mund të bëhet pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së në 

adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë ose nëpërmjet postës elektronike në 

adresën info@rtsh.al, deri në datën 10.10.2022. 
  
Bazuar aplikimit tuaj, sqarojmë se vetëm kandidatët të cilët do të plotësojnë kushtet për 

kualifikim, do të njoftohen për të marr pjesë në intervistë. 
Njoftimet për kandidatët 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: Rr. Ismail Qemali Nr.11, Tiranë,  www.rtsh.al                                                                  
 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

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

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.. 

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar mund të bëhet pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së në 

adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë ose nëpërmjet postës elektronike në 

adresën info@rtsh.al, deri në datën 10.10.2022. 
  
Bazuar aplikimit tuaj, sqarojmë se vetëm kandidatët të cilët do të plotësojnë kushtet për 

kualifikim, do të njoftohen për të marr pjesë në intervistë. 
Njoftimet për kandidatët 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: Rr. Ismail Qemali Nr.11, Tiranë,  www.rtsh.al                                                                  
 

 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 
 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Gazetar përkthyes i II (gjuhë 

angleze)” në Redaksinë e Gazetarëve të Gjuhëve të Huaja 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë, në nivel master në degët (Shkenca të Komunikimit, Gazetari, Gjuhë-

Letërsi, Gjuhë e huaj, Arte)  

b. Duhët të zotërojë diplomë universitare/ mbrojtje të gjuhës së huaj Angleze  

c. Duhet të zotërojë shumë mirë gjuhën shqipe  

d. Duhet të ketë njohuri të kompjuterit  

e. Duhet të ketë diksion të mirë në lexim dhe njohuri në përgatitjen e materialeve për radio dhe 

ueb  

f. Preferohen kandidatë që kanë experiencë pune dhe njohuri në fushën e Medias 

 

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.. 

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar mund të bëhet pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së në 

adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë ose nëpërmjet postës elektronike në 

adresën info@rtsh.al, deri në datën 10.10.2022. 
  
Bazuar aplikimit tuaj, sqarojmë se vetëm kandidatët të cilët do të plotësojnë kushtet për 

kualifikim, do të njoftohen për të marr pjesë në intervistë. 
Njoftimet për kandidatët 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: Rr. Ismail Qemali Nr.11, Tiranë,  www.rtsh.al                                                                  
 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Gazetar i II” në Departamentin e 

Sportit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsimin e lartë në nivel master në degët (Gazetari, shkencat shoqërore, Gjuhë-Letërsi) 

b. Para se të merret në punë të testohet për njohuritë e tij/saj mbi kulturën e gjuhës shqipe. Të 

mos flasë në dialekt gjatë leximit dhe të mos ketë theks dialektor 

c. Të ketë një bashkëpunim tre vjeçar me organet e Medias 

d. Të ketë aftësi komunikuese, interpretative 

e. Të ketë njohuri kompiuterike 

f. Të njohë të paktën një gjuhë të huaj të mbrojtur 

g. Të mos jetë i punësuar njëkohësisht në ato vende pune ku i shkaktohet konkurencë RTSH-së 

h. Të ketë timber të pranueshëm dhe akses  

 

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.. 

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar mund të bëhet pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së në 

adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë ose nëpërmjet postës elektronike në 

adresën info@rtsh.al, deri në datën 10.10.2022. 
  
Bazuar aplikimit tuaj, sqarojmë se vetëm kandidatët të cilët do të plotësojnë kushtet për 

kualifikim, do të njoftohen për të marr pjesë në intervistë. 
Njoftimet për kandidatët 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: Rr. Ismail Qemali Nr.11, Tiranë,  www.rtsh.al                                                                  
 

RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

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

Sportit 

Kriteret e përzgjedhjes janë : 

a. Të ketë arsim të lartë në nivel master në degët (Gazetari, Shkenca Komunikimi, Gjuhë-Letërsi) 

b. Të dijë minimalisht gjuhën angleze në nivel profesional. 

c. Të ketë të paktën 5 vjet eksperiencë në Media, Gazetari, TV, ose një fushë të përafërt me to. 

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. 

 

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.. 

Dorëzimi i dokumentacionit të kërkuar mund të bëhet pranë zyrës së Protokollit të RTSH-së në 

adresën Rruga “Ismail Qemali”, Nr.11, Tiranë ose nëpërmjet postës elektronike në 

adresën info@rtsh.al, deri në datën 10.10.2022. 
  
Bazuar aplikimit tuaj, sqarojmë se vetëm kandidatët të cilët do të plotësojnë kushtet për 

kualifikim, do të njoftohen për të marr pjesë në intervistë. 
Njoftimet për kandidatët 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

