
QENDRA KOMBËTARE TERAPEUTIKE DHE REHABILITUESE PER FËMIJËT 

SHPALL THIRRJE PER APLIKIM PER POZICIONIN “INFERMIER” 

 

Pozicioni: Infermier -  2 (dy)  vende vakante 

 

Kriteret për pozicion: 

Kërkesë personale për pozicionin ku do të aplikojë 

Curriculum vitae 

Kartën e identitetit/pasaporte (kopje) e domosdoshme 

Diplomë (kopje e noterizuar) e domosdoshme 

Listë notash (kopje e noterizuar) e domosdoshme 

Leje Ushtrimi Profesioni (kopje e noterizuar) e domosdoshme 

Trajnime dhe dëshmi të tjera kualifikimesh që lidhen me fushën e shëndetit mendor (kopje 

çertifikate/dëshmie...) 

Ekperiencë pune/ vullnetarizëm në fushën e shëndetit mendor 

Dëshmi të njohjes së gjuhëve të tuaja të mbrojtura (nëse ka) 

Libreze pune (kopje e plotë e saj nëse ka) 

Dëshmi penaliteti 

Raport mjeko-ligjor 

Vërtetim nga Gjykata e Rrethit 

Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit 

Vërtetim banimi 

 

Depozitimi i aplikimeve do të bëhet pranë Qendrës Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese 

për Fëmijët, sipas një formati i cili parashkruan të gjithë dokumentacionin në dosje të 

aplikantit dhe firmoset nga specialistI që merr në dorëzim kërkesën dhe vete aplikanti. 

Procesi i rekrutimit përmban tre faza vlerësimi nga Komisioni i Vlerësimit:  

1.Vlerësimi i dosjes (deri në 30 pikë) 

2.Vlerësimi me shkrim (deri në 30 pikë) 

3.Vlerësimi i intervistës me gojë (deri në 40 pikë) 
 

Pas përfundimit të afatit të aplikimit, Komisioni i Vlerësimit shqytron paraprakisht dosjet e 

kandidatëve duke kaluar për fazat e mëtejshme kanditatët të cilat përmbushin kriteret e 

përcaktuara. 

Kandidatët do të njoftohen në formën e dakortësuar me email personal dhe/ose me sms në 

numrin e telefonit të vendosur në CV. 

Në përfundim të tre fazave, shumatorja e pikëve (100 pikë vlerësim maksimal) përcakton 

listën e fituesve sipas pozicionit të shpallur.  
 

Çdo kandidat ka të drejtën për ankimim të procedurës jo më vonë se 48 orë nga shpallja e 

listës me kandidatët e përzgjedhur. Ankimimi depozitohet me shkrim pranë Institucionit 

Shëndetësor ku është kryer aplikimi për vendin e lirë të punës.   

 

Periudha e aplikimit do te jete nga data 10.06.2022 deri me date 17.06.2022, perfshire te dyja keto 

data.  


