
Zyra e Burimeve Njerëzore 
 
Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. 
Maqedonisë nr. 62/2005), Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall : 

 
 
 
 

K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar  
 
 

Asistent i zyrës për informim dhe promovim (Komunikimi të brendshëm,                           
e-Promovim dhe Protokoll) 

 
Qëllimi primar i pozitës: Të siguroj mbështetje administrative Zyrës për Informim dhe Promovim 
dhe të kryej një sërë detyrash përqendruar në rrjedhën e komunikimit të brendshëm ndërmjet 
seksioneve të ndryshme të Universitetit,administrimin e mediave sociale dhe mbështetje për 
protokollin.      
 
 
 
 
Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me Ligji, kandidati duhet t’i plotësoje edhe kushtet 
që vijojnë: 
 
 
Themelore: 
 

 Kualifikim deridiplomik ose kualifikim profesional ekuivalent në fushën e komunikimit dhe 
promovimit; 

 Dy vjet përvojë pune në komunikim,promovim,administratë ose të ngjashëm;  
 
 
 
E preferueshme: 
 

 Përvojë pune në institucion të arsimit të lartë; 
 Përvojë në protokoll dhe organizim të evinementeve;    

 
 
 
 
 
Fillimi dhe përfundimi i kohës ditore dhe javore të punës: Nga ora 08,00 deri 16,00, nga e hëna 
deri të premten 
Paga bazë: 450 € (27.675 MKD) 



 
Kandidati duhet të posedojë shkathtësi dhe aftësi: 
 

Themelore: 
 
 Komunikim efektivë (gojor dhe të shkruar) në tri gjuhët zyrtare që përdoren në nivel të 

Universitetit (shqip, maqedonisht dhe anglisht) dhe të jep kontribut në implementimin e 
Politikës gjuhësore;  

 Shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe komunikimi dhe pritje të klientëve; 
 Aftësi të funksionoj me diskrecion; 
 Aftësi për të punuar ne ekip;   
 Aftësi për të siguruar materiale me shkrim të qarta dhe bindëse për komunikim,promovim 

dhe marketing dhe të përkthej tekste bazike siç kërkohet; 
 Aftësi të bashkëpunojë dhe të ndërlidhet në mënyrë pozitive me stafin,studentet dhe 

vizitorët në nivele të ndryshme;  
 Shkathtësi të shkëlqyeshme organizative dhe menaxhim të kohës;  
 Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, fleksibile dhe të bashkëpunojë; 
 Aftësi të bëj prioritetizimin e vëllimit të punës që në mënyrë efektive të përmbush detyrat 

dhe të punojë mirë nën presion; 
 Prezencë dhe përpikëri të shkëlqyeshme dhe përdorim efektive të orarit të punës; 
 Aftësi për të përdorur teknologjitë informacionit dhe sistemin kompjuterik të universitetit; 
 Dëshirë për të ndjekur trajnime; 
 Dëshirë për të punuar, kontribuar dhe promovuar misionin e Universitetit për përsosmëri 

dhe barazi; 
 Aftësi dhe gatishmëri për të punuar me fleksibilitet pas orarit të punës dhe gatishmëri për 

të udhëtuar kur është e nevojshme; 
 

 
Preferohen: 
 

 Aftësi për të identifikuar dhe për të filluar ide të reja dhe projekte,për të shqyrtuar 
suksesin e tyre dhe të bëjnë përmisime;  

 
 
Afati i dorëzimit të aplikacioneve është 5 ditë nga dita e shpalljes së konkursit. 
Konkursi është i shpallur nga 06.03.2013 deri më 10.03.2013 
 
 
Ju lutemi e dërgoni aplikimin për punësim nëpërmjet e-mailit: jobs@seeu.edu.mk 
 
Adresa: 
 
Universiteti i Evropës Juglindore  
Zyra e Burimeve Njerëzore 
Rr. Ilindenit, pn, 
1200 Tetovë, Maqedoni 
Telefoni për kontakt: 044 356 087 

mailto:jobs@seeu.edu.mk

