
Zyra e burimeve njerëzore 

 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune të R. së Maqedonisë (Gazeta 

zyrtare e R. së 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 

 

     

Zhvillues i softuerit 

 

Qëllimi primar i pozitës:  

- të ndihmojë në koordinimin dhe funksionimin e departamentit të TI-së dhe të jetë 

përgjegjës për hulumtimin, dizajnimin, testimin, implementimin dhe mirëmbajtjen 

e sistemeve të softuerit;  

- të përdorë një sërë gjuhësh programimi të kompjuterit dhe aplikacione të tjera në 

bashkëpunim me specialistët tjerë të TI-së. 

 

 

Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me ligj, kandidati duhet t’i plotësojë 

edhe kushtet që vijojnë: 

 

themelore: 

 

 fakulteti i shkencave kompjuterike ose kualifikim ekuivalent nga fusha e TI-së; 

 përvojë në administrimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të menaxhimit të 

informatave;  

 përvojë në teknologjitë softuerike (duke përfshirë serverët Unix dhe Windows); 

 njohuri për zhvillimin e softuerit me certifikatën e duhur  



 njohës i mirë i procedurave dhe praktikave standarde të zyrës;  

 njohës i shkëlqyeshëm 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)   

 përvojë pune në mjedis të ngjashëm; 

 shërbimet në ueb (Web Services); 

 ASP.NET, ueb aplikacionet (Web Applications) dhe XML 

 të demonstrojë përvojë në zhvillimin e zgjidhjeve softuerike klient/server të bazuar 

Windows;  

 zgjidhja e problemeve, prioritetizimi i detyrave, shkathtësitë për komunikim, 

administrim dhe organizim janë të nevojshme, gjatë punës me afate të ngjeshura 

dhe respektim i procedurave të cilësisë;  

 përvojë në dizajnimin e softuerit, teknikat analizuese dhe instrumentet (tools). 

 

E preferueshme: 

 

 njohës i mirë i harduerit Active Directory të server-it, i sistemeve operative, 

aplikimeve dhe direktoriumeve aktive  (Operating Systems and Applications and 

Active Directory); 

 magjistraturë në shkencat kompjuterike ose fushë të ngjashme ose kualifikim 

ekuivalent profesional;  

 përvojë pune në një institucion të arsimit të lartë; 

 përvojë në koordinimin e një shërbimi apo funksioni; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kandidati duhet të posedojë shkathtësi dhe aftësi: 

 

themelore: 

 

 aftësi të mira komunikimi (me shkrim dhe me gojë) në të tri gjuhët që përdoren në 

universitet (gjuhë shqipe, maqedonase dhe angleze) dhe kontribut për 

implementimin e politikës gjuhësore;  

 aftësi të mira komunikative ndërpersonale me shkrim dhe me gojë; 

 aftësi për të punuar në ekip; 

 aftësi për të analizuar dhe për të  përmbledhur informatat;  

 aftësi për të punuar në nivelin më të lartë të konfidencialitetit; 

 aftësi për të përpiluar raporte/dokumente cilësore 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 për të arritur ta drejtojë ngarkesën e punës, të punojë nën presion si dhe t'i 

përmbushë punët në afatet e caktuara kohore;  

 prani të shkëlqyeshme dhe përpikmëri 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, për të kontribuar dhe për të promovuar misionin e 

universitetit për përsosmëri dhe barazi. 

 

Preferohen: 

 

 aftësi për të identifikuar dhe për të inicuar ide dhe projekte të reja, për të ndjekur 

ecurinë  e tyre dhe për të bërë përmirësime të vazhdueshme;    

 aftësi për të përpiluar dhe për të bërë prezantime cilësore. 

 

 



Konkursi është i shpallur nga 23.06.2011 deri më 04.07.2011  

 

 

Mënyra e aplikimit: 

 

Ju lutemi, aplikimin për punësim dërgojeni nëpërmjet e-mailit: HROffice@seeu.edu.mk 

deri në afatin e paraparë me konkurs.  

 

Adresa: 

 

Universiteti i Evropës Juglindore  

Zyra e burimeve njerëzore 

Rr. Ilindenit, pn, 

1200 Tetovë, Maqedoni 

Telefoni për kontakt: 044 356 087 
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