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Qëllimi primar i pozitës 

Të ndihmojë në koordinimin dhe funksionimin e departamentit të Informimit dhe promovimit 
dhe të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe përditësimin e ueb faqes së universitetit duke 
përfshirë dizajnin dhe grafikun, përditësimin e përmbajtjes dhe faqet e 
fakulteteve/qendrave/departamenteve, të siguron qasje të lehtë në ueb faqet përkatëse dhe të 
kujdeset për zhvillimin e vazhdueshëm të ueb faqeve si mjet kryesor komunikues i universitetit 
në vend dhe jashtë tij.     

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore 

Të kontribuojë në planifikimin dhe mbarëvajtjen e punës së departamentit të Informimit dhe 
promovimit dhe të kujdeset për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e imazhit dhe reputacionit të 
universitetit  

Të kontribuojë në koordinimin efikas të punës së departamentit Informimit dhe promovimit , të 
japë informata dhe të ofrojë ndihmë dhe përkrahje maksimale stafit të fakulteteve dhe 
departamenteve lidhur me ueb faqen e universitetit dhe përmbajtjen e saj   

Të dizajnojë, konfigurojë dhe përditësojë rregullisht ueb faqen zyrtare të UEJL me informacionet 
më të fundit në të tre gjuhët, duke krijuar një faqe pozitive, tërheqëse  për përdoruesit e 
brendshëm dhe të jashtëm duke përfshirë përdorimin e grafikës në përputhje me rregulloret e 
universitetit  

Të koordinojë procedurën për përditësimin dhe rifreskimin e informatave me personat e caktuar 
në secilin fakultet/departament ashtu që ueb faqja e universitetit të jetë e pajisur me 
informatat, lajmet dhe botimet më të fundit   

Të përditësojë përmbajtjen dhe strukturën e ueb faqes në koordinim me Strategjinë e 
komunikimit dhe marketingut;  

Të përmirësojë ndërfaqen e përdoruesit; 

Të zgjidh problemet serioze operative për ueb faqen, të ndjekë statistikat për përdorimin e ueb 
faqes dhe të monitorojë  performancën;  

Të mësoj për veglat dhe metodat e reja në përpjekje për t’u përshtatur dhe përgjigjur nevojave 
të projektit  gjithnjë në ndryshim;  

Të bashkëpunojë me personelin e emëruar për të marrë informata korrekte dhe të dhënat më të 
fundit dhe të sigurojë që të njëjtat përputhen me kërkesat ligjore si mbrojtja e të dhënave,  të 
drejtat private, si dhe të jenë në pajtim me misionin dhe statutin e universitetit  



Të kontribuojë në efikasitetin e ueb faqes si një kanal kryesor komunikimi duke kontrolluar 
vazhdimisht informatat dhe duke i përditësuar ato  

Të kontribuojë në vlerësimin e rregullt të ueb faqes duke bërë konsultime dhe diskutime të 
vazhdueshme  

Të identifikojë, analizojë dhe ofrojë zgjidhje për problemet e paraqitura si dhe të raportojë për 
çështjet të cilat nuk mund të zgjidhen në kompetencë të vendit të saj/tij të punës  

Të kontrollojë rregullisht sigurinë e ueb faqes, ndonjë përdorim të papërshtatshëm të saj dhe ti 
njoftojë udhëheqësit përkatës në rast të paraqitjes së rasteve të tilla ose të rasteve më serioze      

Të marrë pjesë në proceset e vetë-vlerësimit në universitet si dhe të ndjekë trajnime adekuate 
duke përfshirë shkëmbimin e praktikave pozitive dhe ekspertizës 

Të përmbush detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë ligjore dhe të sigurt 

Të përmbushë detyrat dhe përgjegjësitë në përputhje me Statutin, politikat, procedurat dhe 
udhëzimet e universitetit dhe të ndjekë misionin e universitetit për përsosmëri dhe barazi 

Të kryejë detyra të tjera në përputhje me pozitën dhe kërkesat e vendit të punës 

 
 
 
Universiteti i Evropës Juglindore 
 

Kualifikimet, njohuritë dhe përvoja 

 
Themelore: 
 

 Të diplomë universitare në shkencat kompjuterike ose fushë të ngjashme apo kualifikim 
profesional ekuivalent 

 Përvojë në dizajnimin dhe mirëmbajtjen e ueb faqes  
 Njohës i mirë i procedurave dhe praktikave standarde të zyrës  
 Njohës i shkëlqyer i programeve të ndryshme softuerike si: përpunimi i tekstit (word 

processing), bazat e të dhënave (databases), programet për llogaritjet tabelare 
(spreadsheet) dhe softueri për komunikim (communications software)   

 Minimum dy (2) vite përvojë pune në mjedis të ngjashëm 
 
E preferueshme: 
 

 Magjistraturë në shkencat kompjuterike ose fushë të ngjashme ose kualifikim ekuivalent 
profesional  

 Trajnim teknik për dizajnin e uebit 
 Përvojë pune në një institucion të arsimit të lartë  
 Përvojë në koordinimin e një shërbimi apo funksioni 

Shkathtësitë dhe aftësitë 

 
Themelore: 
 

 Aftësi të mira komunikimi (me shkrim dhe gojë) në të tre gjuhët që përdoren në 
Universitet (gjuhën shqipe, maqedonase dhe angleze) dhe kontribut për implementimin 
e politikës gjuhësore; staf ndërkombëtar në gjuhën angleze 

 Aftësi të mira ndërpersonale dhe komunikative me shkrim dhe me gojë 
 Aftësi për të punuar në ekip dhe për të koordinuar punën me personat e emëruar nga 

departamentet 
 Aftësi për të analizuar dhe përmbledhur informatat  
 Aftësi për të punuar në nivelin më të lartë të konfidencialitetit 



 Aftësi për të përpiluar raporte/dokumente kualitative me shkrim  
 Aftësi për këshillim dhe bashkëpunim efikas me stafin  
 Aftësi të mira organizative dhe aftësi për menaxhimin e kohës 
 Aftësi për të punuar në mënyrë fleksibile dhe të pavarur  
 Aftësi të arrijë ta drejtojë ngarkesën e punës, të punojë nën presion si dhe t'i përmbushë 

punët në afatet e caktuara kohore  
 Prezencë të shkëlqyer dhe përpikëri dhe shfrytëzim efikas të orarit të punës  
 Gatishmëri për të ndjekur trajnime  
 Aftësi dhe gatishmëri për të udhëtuar kur është e nevojshme 
 Gatishmëri për të punuar, kontribuar dhe promovuar misionin e universitetit për 

përsosmëri dhe barazi 
 
E preferueshme: 
 

 Aftësi për të identifikuar dhe iniciuar ide dhe projekte të reja, të ndjekë ecurinë  e tyre 
dhe të bëjë përmirësime të vazhdueshme   

 Aftësi për të përpiluar dhe për të bërë prezantime kualitative  
 

 
 

Diagrami organizativ 

 
 

Zyra për informim dhe promovim 

 
 
 
 
 
 
 
 

Këshilltari i rektorit për 
PR dhe komunikim 
 

Asistenti i Zyrës 
për informim 

dhe promovim 
 

 

Përgjegjësi i Zyrës për 
informim dhe 

promovim 
 

Asistenti për 
komunikim të 

brendshëm dhe 
protokoll  

Zyrtari për 
dizajn grafik 
dhe multimedia 

Përkthyesit dhe 
lektorët 

 

Uebmasteri 



 

Pranimi dhe rishikimi 

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: Data: 

Nënshkrimi i Përgjegjësit: 
 

Data: 

Rishikimi 

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data: 

Nënshkrimi i Përgjegjësit: 
 

Data: 

 
 


