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Njoftim për Kontratë Shërbimi 

Pozicioni: Fotograf (shërbime foto - video) 

Projekti: “More Alternatives Toward Youths Education and Social-economic 

Integration”, MAT YESi. 

Zona e projektit: Bashkia Mat   

Lloji i kontratës: Kontratë shërbimi  

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf 

Kriteret: 

 Kurs Fotografik dhe Montazhier (diplomë e preferuar) 

 Aftësi  shumë të mira kompjuterike/ kurs kompjuterik- programet ‘Photosho, Editor,  

Adobe, Montazh’. 

 Eksperiencë pune më shumë se 3 vite. 

 Aftësi të mira komunikimi 

 Preferohet njohja e gjuhës së huaj (shoqëruar me dëshmi) 

Detyrat dhe përgjegjësitë  

 Pjesëmarrja në evente/ trajnime të ndryshme sipas planit të aktiviteteve. 

 Komunikim i  vazhdueshëm  me  median dhe aktorë të tjerë të interesuar rreth  

projektit. 

 Vizibilitet me anë të fotove përgjate veprimtarive dhe video-montazhe sipas 

nevojës. 

Aftësi të tjera: 

Në mbështetje dhe në zbatim tё Nenit 64/a e vijues, të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore” i ndryshuar , si dhe të kontratës IPA/2021/425-824-“Më shumë Alternativa Drejt 

Arsimit të të Rinjve dhe Integrimit Social-Ekonomik”, MAT-YESi,  datë 12.08.2021 të lidhur 

ndërmjet Bashkisë Mat në cilësinë e “koordinatorit” dhe Bashkimit Evropian, Delegacioni në 

Shqipëri në cilësinë e “autoritetit kontraktues”, si dhe Vizion O.J.F. në cilësinë e “partnerit”, 

Bashkia Mat kërkon të kontraktoje fotograf me eksperiencë në kuadër të projektit. 

 



 Aftësi të mira me punën në grup. 

 Korrektësi dhe disiplinë në punë 

 Integritet 

 Fleksibël 

Orari i punës 

Sipas planit të aktiviteteve, i cili do t’i bëhet prezent çdo fillim muaji. Preferohet që 

specialisti/ja që do të nënkontraktohet për shëbimin Fotograf  të jetë fleksibël në orare. 

Paga 

Pagesa bruto e parashikuar për këtë shërbim është në vlerën prej 1200 € në vit (bruto) 

Dokumentacioni: 

 Një CV 

 Portofoli i punëve 

Dokumentacioni do të dorëzohet personalisht nga kandidatët pranë Drejtorisë së 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Bashkia Mat. 

Afati i dorëzimit të dokumentacionit do të bëhet brenda 15 ditëve nga data e publikimit.  

Proçedura e Vlerësimit:  

Zgjedhja e personit do të bazohet në: se sa mirë aplikimi përmbush kërkesat e përcaktuara 

në termat e referencës, gjithashtu edhe bazuar në tabelën e vlerësimit të mëposhtëm.  

Kriteret e vlerësimit Vlerat në % 

Kualifikimet 40% 

Referenca (punë të realizuara) 20% 

Eksperiencë pune 40% 

 

 


