
 

                                                                      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 “Kryeteknik” në Stacionet 

Llogara/Zvërnec/Përsëritesat Vlorë 

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 organizative dhe komunikuese 

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

e. Të ketë përvojë pune në profesion jo më pak se 3 vjet. 

 

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 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 09.12.2022. 
 

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
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RADIO TELEVIZIONI SHQIPTAR 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE 

 

NJOFTIM PËR VËND VAKANT 

 

Radio Televizioni Shqiptar shpall konkurs për pozicionin “Teknik turni” në Stacionet 

Llogara/Zvërnec/Përsëritesat Vlorë 

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: 

 

- Kërkesë me shkrim 

- Diplomën e arsimit të mesëm (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 09.12.2022. 
 

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

