KONKURS PËR PUNËSIM NË UNIVERSITETIN “NËNË TEREZA” NË SHKUP
Në bazë të nenit 22 paragrafi (1) pika 1, nenit 23, nenit 24, nenit 25, nenit 26 dhe nenit 27 të
Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 62/05,
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15,72/15, 129/15, 167/15 dhe 27/2016) Universiteti
“Nënë Tereza” shpall
KONKURS PUBLIK
për punësim të 19 (nëntëmbëdhjetë) personave në kohë të pacaktuar edhe atë:
1.

UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT PËR PUNË TË PËRGJITHSHME DHE JURIDIKE - (1)
përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi të fituara sipas SETK-së (EKTS), ose të përfunduar shkallën VII/1
nga fusha e shkencave juridike;
Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku dy vite në
pozitë udhëheqëse në sektorin publik, përkatësisht së paku tetë vite përvojë
pune në profesion prej të cilave së paku tre vite në pozitë udhëheqëse ne
sektorin privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, përkatësisht IELTS me 5-6
poenë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT së paku 500
pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë, ose
DELF, TCF, TEF, ose GETE Sertifikat, Test DAF.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 36.558 denarë.
2.

UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT PËR FINANCA, KONTABILITET, INVESTIME DHE
ZHVILLIM – (1) përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi të fituara sipas SETK-së (EKTS), ose të përfunduar shkallën VII/1
nga fusha e shkencave juridike, shkencave ekonomike dhe shkencave
organizative dhe menaxhment;
Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku dy vite në
pozitë udhëheqëse në sektorin publik, përkatësisht së paku tetë vite përvojë
pune në profesion prej të cilave së paku tre vite në pozitë udhëheqëse ne
sektorin privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur

ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, përkatësisht IELTS me 5-6
poenë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT së paku 500
pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë, ose
DELF, TCF, TEF, ose GETE Sertifikat, Test DAF.
Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 36.558 denarë.
3.

UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT PËR ARSIM DHE SHKENCË – (1) përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi të fituara sipas SETK-së (EKTS), ose të përfunduar shkallën VII/1
nga fusha e shkencave shoqërore, shkencave matematiko – natyrore dhe
shkencave tekniko – teknologjike;
Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku dy vite në
pozitë udhëheqëse në sektorin publik, përkatësisht së paku tetë vite përvojë
pune në profesion prej të cilave së paku tre vite në pozitë udhëheqëse ne
sektorin privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, përkatësisht IELTS me 5-6
poenë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT së paku 500
pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë, ose
DELF, TCF, TEF, ose GETE Sertifikat, Test DAF.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 36.558 denarë.
4.

UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR – (1)
përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi të fituara sipas SETK-së (EKTS), ose të përfunduar shkallën VII/1
nga fusha e shkencave juridike, shkencave politike dhe menaxhim dhe
administrim publik;
Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku dy vite në
pozitë udhëheqëse në sektorin publik, përkatësisht së paku tetë vite përvojë
pune në profesion prej të cilave së paku tre vite në pozitë udhëheqëse ne
sektorin privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, përkatësisht IELTS me 5-6
poenë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT së paku 500
pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë, ose
DELF, TCF, TEF, ose GETE Sertifikat, Test DAF.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 36.558 denarë.
5.

UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT PËR MËSIM TË PËRJETSHËM – (1) përmbarues;

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi të fituara sipas SETK-së (EKTS), ose të përfunduar shkallën VII/1
nga fusha e shkncave juridike, shkenca e letërsisë, shkenca e gjuhës, ose
edukim;
Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku dy vite në
pozitë udhëheqëse në sektorin publik, përkatësisht së paku tetë vite përvojë
pune në profesion prej të cilave së paku tre vite në pozitë udhëheqëse ne
sektorin privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, përkatësisht IELTS me 5-6
poenë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT së paku 500
pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë, ose
DELF, TCF, TEF, ose GETE Sertifikat, Test DAF.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 36.558 denarë.

6.

UDHËHEQËS I NJËSISË PËR E – INDEKS – (1) përmbarues;

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas SETK-së (EKTS-së), ose të përfunduar shkallën VII/1 nga
fusha e teknikës kompjuterike dhe informatikës, elektroteknikës ose
informatikës;
Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në
vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite përvojë pune në
profesion, prej të cilave së paku dy vite në pozitë udhëheqëse në sektorin
privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B1 të CEFR, përkatësisht IELTS me 3,5 4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me së paku 450 pikë,
TOEFEL CBT me së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT me së paku 45 pikë, ose DELF,
TCF, TEF ose GETE Sertifikat.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 28.778 denarë.
7.

UDHËHEQËS I NJËSISË PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR – (1) përmbarues;

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas SETK-së (EKTS-së), ose të përfunduar shkallën VII/1 nga
fusha e shkencës së gjuhës (lingustikë), menaxhim dhe administrim public ose
shkenca politike;
Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në
vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite përvojë pune në
profesion, prej të cilave së paku dy vite në pozitë udhëheqëse në sektorin
privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B1 të CEFR, përkatësisht IELTS me 3,5 4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me së paku 450 pikë,
TOEFEL CBT me së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT me së paku 45 pikë, ose DELF,
TCF, TEF ose GETE Sertifikat.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 28.778 denarë.
8.

UDHËHEQËS I NJËSISË PËR FURNIZIME PUBLIKE – (1) përmbarues;

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e
menaxhimit dhe administrimit public, shkecave juridike ose shkencave
ekonomike;
Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në
vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite përvojë pune në
profesion, prej të cilave së paku dy vite në pozitë udhëheqëse në sektorin
privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B1 të CEFR, përkatësisht IELTS me 3,5 4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me së paku 450 pikë,
TOEFEL CBT me së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT me së paku 45 pikë, ose DELF,
TCF, TEF ose GETE Sertifikat;
Vërtetim për provimin e dhënë për person për furnizime publike.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 28.778 denarë.
9.

UDHËHEQËS I NJËSISË PËR MENAXHIM ME BURIMET NJERËZORE – (1) përmbarues;

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e

-

-

shkencave organizative dhe menaxhmentit, shkencave juridike ose shkencave
politike;
Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në
vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite përvojë pune në
profesion, prej të cilave së paku dy vite në pozitë udhëheqëse në sektorin
privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B1 të CEFR, përkatësisht IELTS me 3,5 4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me së paku 450 pikë,
TOEFEL CBT me së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT me së paku 45 pikë, ose DELF,
TCF, TEF ose GETE Sertifikat;

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 28.778 denarë.
10. UDHËHEQËS I NJËSISË PËR PUNË TË PËRGJITHSHME DHE JURIDIKE – (1)
përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e
shkencave juridike;
Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në
vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite përvojë pune në
profesion, prej të cilave së paku dy vite në pozitë udhëheqëse në sektorin
privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B1 të CEFR, përkatësisht IELTS me 3,5 4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me së paku 450 pikë,
TOEFEL CBT me së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT me së paku 45 pikë, ose DELF,
TCF, TEF ose GETE Sertifikat;

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 28.778 denarë.
11. KËSHILLTAR PËR PUNË FINANCIARE, KONTABILISTE DHE MATERIALE – (1)
përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e
shkencave ekonomike ose shkencave organizative dhe menaxhment;
Së paku tre vjet përvojë pune në profesion;
Njohje aktive e programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës

ALTE të testatorëve europian të nivelit А2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me
maksimum 3 pikë, BULATS, APTIS, ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, TOEFEL
CBT së paku 95 pikë, ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose
GETE Sertifikat.
Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 25.405 denarë.
12. KËSHILLTAR PËR PUNË METODIKE – KËSHILLTAR PËR PROTOKOL DHE MARRËDHËNIE
ME PUBLIKUN – (1) përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e
informatikës, shkencave organizative dhe menaxhimit, shkencës për gjuhën
(linguistikë);
Së paku tre vjet përvojë pune në profesion;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit А2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me
maksimum 3 pikë, BULATS, APTIS, ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, TOEFEL
CBT së paku 95 pikë, ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose
GETE Sertifikat.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 25.405 denarë.
13. KËSHILLTAR PËR PUNË TË PËRGJITHSHME DHE NORMATIVO JURIDIKE
përmbarues

- (1)

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e
shkencave juridike, shkencave organizative dhe menaxhmentit ose edukim;
Së paku tre vjet përvojë pune në profesion;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit А2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me
maksimum 3 pikë, BULATS, APTIS, ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, TOEFEL
CBT së paku 95 pikë, ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose
GETE Sertifikat.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 25.405 denarë.
14. KËSHILLTAR – LEKTOR I UNIVERSITETIT – (2) përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e
shkencës për gjuhën (linguistikë) ose shkencës për letërsinë;
Së paku tre vjet përvojë pune në profesion;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit А2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me
maksimum 3 pikë, BULATS, APTIS, ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, TOEFEL
CBT së paku 95 pikë, ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose
GETE Sertifikat.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 25.405 denarë.
15. BASHKËPUNËTOR I LARTË PËR FURNIZIME PUBLIKE – (1) përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase për kualifikimet dhe së
paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1 nga fusha e shkencave
ekonomike, shkencave juridike ose edukim;
Së paku dy vite përvojë punë në profesion;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit А2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me
maksimum 3 pikë, BULATS, APTIS, ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, TOEFEL
CBT së paku 95 pikë, ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose
GETE Sertifikat;
Vërtetim për provimin e dhënë për person për furnizime publike.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 23.590 denarë.
16. BASHKËPUNËTOR I LARTË PËR ÇËSHTJE STUDENTORE – (1) përmbarues;

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase për kualifikimet dhe së
paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1 nga fusha e shkencës për
gjuhën (linguistikë), informatikës, teknikës kompjuterike dhe informatikës ose
shkencave organizative dhe menaxhimit;

-

Së paku dy vite përvojë punë në profesion;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit А2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me
maksimum 3 pikë, BULATS, APTIS, ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, TOEFEL

CBT së paku 95 pikë, ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose
GETE Sertifikat;
Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 23.590 denarë.
17. KËSHILLTAR I REKTORIT – (1) përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifiimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e
informatikës, arkitekturës, urbanizmit dhe planifikimit ose stomatologjisë;
Së paku gjashtë vite përvojë pune në profesion prej të cilave së paku dy vite në
pozitë udhëheqëse në sektorin publik, përkatësisht së paku dhjetë vite përvojë
pune në profesion prej të cilave tre vite në pozitë udhëheqëse në sektorin
privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, përkatësisht IELTS me 5-6
pikë, FCE, BEK B, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me së paku 500
pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë ose
DELF, TCF, TEF ose GETE Sertifikat, TestDAF.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 37.596 denarë.
18. AUDITOR KRYESOR I BRENDSHËM – (1) përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
-

-

-

-

Niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës maqedonase të kualifiimeve dhe së
paku 240 kredi sipas ECTS ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e
shkencave ekonomike ose shkencave organizative dhe menaxhmentit;
Së paku gjashtë vite përvojë pune në profesion prej të cilave së paku dy vite në
pozitë udhëheqëse në sektorin publik, përkatësisht së paku dhjetë vite përvojë
pune në profesion prej të cilave tre vite në pozitë udhëheqëse në sektorin
privat;
Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze,
gjermane, frënge), edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur
ndërkombëtarisht të lëshuar nga testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës
ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, përkatësisht IELTS me 5-6
pikë, FCE, BEK B, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me së paku 500
pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 pikë ose
DELF, TCF, TEF ose GETE Sertifikat, TestDAF;
Dëshmi për provimin e dhënë për auditor zyrtar i brendshëm ose Sertifikat të
pranuar ndërkombëtarisht për auditor.

Shuma neto e pagës bazë do të arrin deri 37.596 denarë.

Kandidatët përveç kushteve të lartëpërmendura, duhet të plotësojnë edhe kushtet e
përgjithshme në vijim:
-

Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë
Në mënyrë aktive ta njeh(përdorë) gjuhën maqedonase;
Të jenë të moshës madhore;
të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës;
me vendim nga gjykata se nuk ka të shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit,
veprimtarisë apo detyrës.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i plotësojnë
kushtet për të aplikuar.
Kandidatët së bashku me fletëaplikimin duhet të dorëzojn edhe dëshmitë se i plotësojnë
kushtet, në formë origjinale ose të vërtetuara nga noteri, edhe atë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dëshmi mbi shtetësinë e Republikës së Maqedonisë
Dëshmi e shëndetit të përgjithshëm për vendin e punës
Vërtetim nga gjykata se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit,
veprimtarisë apo detyrës,
Çertifikata / Diploma për nivelin e kryer arsimor në përputhje me kërkesat në
konkurs;
Dëshmi mbi përvojën e punës;
Dëshmi për kryerje të punëve në nivel udhëheqës (vetëm për pozitat udhëheqëse –
numrat rendor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17 dhe 18);

7.

Dëshmi për njohje të gjuhëve të huaja në përputhje me kërksat në konkurs;

8.

Për vendet e punës me numrat rendor 08 dhe 15 – Vërtetim për provimin e dhënë
për person për furnizime publike;

9.

Për vendin e punës me numër rendor 18, Dëshmi për dhënien e provimit për
auditor i brendshëm zyrtar ose Çertifikatë të pranuar ndërkombëtare për auditor.

Orari i punës: 40 orë në javë, prej 08:30 deri 16:30 gjatë ditëve të javës, nga e hëna deri të
premten.
Me kandidatin e përzgjedhur do të firmoset kontrata e punës me kohëzgjatje të pacaktuar.
Afati për dorëzimin e fletëaplikimeve me dokumentet e kërkuara do të zgjasë 10 ditë pune
nga dita pas shpalljes së konkursit (duke përjashtuar ditën e shpalljes).
Kushtet e përcaktuara në konkurs, kandidatët duhet t'i plotësojnë në momentin e aplikimit.
Nëse në konkurs paraqiten 200 kandidatë, zgjedhja do të bëhet brenda 45 ditëve, nga 201
deri në 500 kandidatë, zgjedhja do të bëhet brenda 90 ditëve dhe më shumë se 500
kandidatë, zgjedhja duhet të bëhet brenda 120 ditëve, pas afatit për aplikim.

Fletëaplikimet me dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në një zarf të mbyllur në
Universitetin "Nënë Tereza" në Shkup, në rrugën 12 Udarna Brigada 2a / katin e 7-të, me
shënimin "konkurs për punësim në Universitet."
Fletëaplikimet jo të plota dhe ata që nuk I dorëzojnë në kohën e duhur nuk do të merren
parasysh.

