
VENDE VAKANTE 

EKSPERT I JASHTËM PËRKTHYES 

 

 

Kërkesat e vecanta për këtë vend pune janë: 

1. Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Dega Anglisht 

2. Të jetë përkthyes i liçensuar 

3. Të këtë eksperiencë pune mbi 3-vjet si përkthyes 

4. Të ketë aftësi  shumë të mira komunikimi 

5. Përparësi do të kenë kandidatët me eksperiencë pune dhe përvojë.  

 

Detyrat për këtë vend pune.: 

- Përkthime të temave dhe përshkrimet e emsioneve të pullave, që do të emetohen gjatë 

vitit 2021 nga shoqëria “Posta Shqiptare’’ sh.a. 

 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:  

 

1. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me modelin EUROPAPASS. 

2. Diplomë e noterizuar. 

3. Liçensë e noterizuar. 

4. Letër interesi për pozicionin e punës. 

5. Fotokopje e kartës së identitetit. 

 

 

Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të behet dorazi në protokollin 

e Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare sh.a., në adresën, Rr.“Reshit Çollaku”, 

Nr. 4, Tiranë, Tel: 042222315, Kodi Postar 1001 ose nëpërmjet postës elektronike në 

asistence@postashqiptare.al 

 

Afati i Dorëzimit: Deri në datë 14 /06 / 2021 
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VENDE VAKANTE   

EKSPERT I JASHTËM GJUHËTAR 

 

Kërkesat e vecanta për këtë vend pune janë: 

1. Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë, Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Dega Gjuhë- 

Letërsi, Bachelor, Diploma Gjuhësi 

2. Të ketë përfunduar studimet Master Profesional në Redaktori 

3. Të këtë eksperiencë pune mbi 3-vjet si redaktor 

4. Të ketë aftësi  shumë të mira komunikimi;  

5. Përparësi do të kenë kandidatët me eksperiencë pune dhe përvojë.  

 

 

Detyrat për këtë vend pune.: 

- Redaktime të temave dhe përshkrime të emisioneve të pullave që do të emetohen gjatë 

vitit 2021 nga shoqëria “Posta Shqiptare’’sh.a. 

 

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:  

 

1. Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me modelin EUROPAPASS: 

2. Diplomë e bachelorit dhe e masterit e noterizuar.  

3. Letër interesi për pozicionin e punës. 

4. Fotokopje e kartës së identitetit. 

 

Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të behet dorazi në protokollin 

e Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare sh.a., në adresën, Rr.“Reshit Çollaku”, 

Nr. 4, Tiranë, Tel: 042222315, Kodi Postar 1001 ose nëpërmjet postës elektronike në 

asistence@postashqiptare.al 

 

Afati i Dorëzimit: Deri në datë 14 /06 / 2021 
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