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SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Asistent/e Financier/e

Në kuadër të Komponentit të II-të IPA-Bashkëpunimi Ndërkufitar" bashkëfinancuar nga
BE, në kuadër të projekteve të Programit IPA Adriatic, Bashkëpunimi Ndërkufitar, përkatësisht
në kuadër të projektit NEXT, Këshilli i Qarkut Shkodër shpall konkurimin për pozicionin
Asistent(e) Projekti.

Këshilli i Qarkut Shkodër është Partner në Projektin NEXT, me Aplikant Drejtues
Rajonin e Marches (Marche Region). Një ndër objektivat kryesore të projektit është “Të
promovojë, zgjerojë dhe konsolidojë, në terma sasiore dhe cilësore, bashkëpunimin midis
instituteve kërkimore, ndërmarrjeve dhe hulumtuesve”, nga ku rezultate kryesore të pritshme
janë:

Zhvillimi i një platforme bashkëpunuese karakterizuar nga shërbimet virtuale dhe
materiale që lejon të integrohen dhe të kthehen njohja e instituteve kërkimore,
ndërmarrjeve dhe studiuesve në zonën e Adriatikut, në institute të organizuar dhe të
strukturuar njohurive, duke i inkurajuar transferimin në mes prodhuesve dhe
shfrytëzuesve.

Përmirësimi i pozicionimit të qendrave kërkimore vendase në tregun ndërkombëtar, si në
aspektin e njohjes dhe qasjes së njohurive dhe aftësive për prezantimin dhe
bashkëveprimin me komunitetin financiar dhe aktorët.

Përshpejtimin e proçeseve të këmbimit dhe akumulimit të njohurive dhe aftësive n.p.m
kualifikimit bashkëpunues.

Zhvillimi i kapacitetit konkurrues të aktorëve të inovacionit në zonën e Adriatikut
nëpërmjet pjesëmarrjes në platformë si bërthamë qendrore dhe i njohur e një rrjet global
të prodhimit të njohurive.

Ngritja e kapaciteteve dhe rritja e kulturës së bashkëpunimit të partnerëve dhe përhapjen
e acquis communautaire.



DETYRA SPECIFIKE

 Organizon dhe realizon procedurat e prokurimeve me vlera të vogla, për blerjen e

mallrave, kryerjen e shërbimeve, si dhe zërat e puneve që kanë të njëjtin funksion kryesor

dhe  të njëjtin emërtim në planin e shpenzimeve.

 Harton dokumentacionin ekonomiko – financiar për prokurimet elektronike.

 Realizon testimin e tregut për të marrë tregues për çmimet e punëve, mallrave ose të

shërbimeve sipas specifikimeve teknike të kërkuara, dhe bazuar në kriterin e çmimit më

të ulët përcaktohet fituesi, në bazë të legjislacionit të prokurimit publik, sipas rregullave

Europiane.

 Harton dokumentacionin ligjor për prokurimet me vlerë të vogël dhe ia dërgon Drejtorisë

së Financës dhe Buxhetit për likujdim.

 Mban proçesverbalet e takimeve te grupit teknik dhe te grupit të punës.

 Pergatit gjithe dokumentacionin e nevojshem per tu derguar prane Zyres se Nivelit te

Pare te Kontrollit, ne Ministrise se Integrimit

 Detyra te tjera te ngarkuara nga Menaxherja e projektit ne perputhje me aktivitet e

parapara ne Projektin NEXT.

KANDIDATI DUHET TË PLOTËSOJË KËRKESAT E MËPOSHTME

 Të ketë mbaruar studimet e larta, preferohen kandidatet qe kane mbaruar per finance.
Diplomë Universitare.

 Te zoteroje gjuhen angleze dhe italiane ne te folur dhe ne te shkruar (preferohet te jete e
shoqeruar me certifikatat perpkatese).

 Te kete mbi 7 vjet eksperience  pune ne fushen financiare.
 Të ketë eksperiencë në punë, e preferuar në projekte të financuara nga BE.
 Të ketë njohuri të mjaftueshme nga PRAG.
 Të përdorë programet bazë të punës në kompjuter.
 Të ketë aftësi të mira komunikuese, menaxhuese dhe të punës në grup.

Kandidati/ja i/e suksesshëm do të punojë me kohë të pjesshme. Kohëzgjatja e kontratës
parashikohet për një periudhë prove 3-mujore,  me mundësi rinovimi.

KUALIFIKIME SHTESË QË KONSODEROHEN NJË VLERË E SHTUAR



 Diplomë Universitare preferohet dhe Pas-Universitare. (preferohet te jete diplomuar
jashte)

 Të ketë pasur eksperienca në implementimin e projekteve të financuara nga BE. Njohuri
të Programeve të Bashkëpunimit Ndërkufitar.(Eksperienca Profesionale duhet të
mbështetet nga dokumentet përkatëse, kontratat e punës, konfirmim nga punëdhënësi në
lidhje sa më sipër)

 Njohuri mbi Istrumentit e Asistencës së Para-Aderimit dhe të Kuadrit Rregullator dhe
Financiar të Menaxhimit, të PRAG.

 Aftësi për të punuar në një ambjent multikulturor
 Aftësi për të vendosur dhe zbatuar aktivitetet e projektit

PAKETA E APLIKIMIT

Paketa e aplikimit duhet të përmbajë një shprehje interesi për këtë pozicion, CV.
Aplikimet pranohen deri diten e Hënë,  dt __ __ 2014 në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, në
adresën: Këshilli i Qarkut Shkodër, Rr : “28 Nëntori”, Shkodër. Mbi zarf duhet shënuar pozicioni
për të cilin aplikoni.
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