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Social Media & Web  

Kriteret: 

 Njohja e mirë me trendet dhe fushën e web design, mirëmbajtje dhe Medias (online) 

 Njohja e programeve për dizanj dhe të ngjashme që ndërlidhen me pozitën e punës 

(Adobe photoshop, Ilustrator, After Effects). 

 Eksperiencë pune në median e shkruar dhe atë viziv dhe administratë në fushën e 

komunikimit.   

 Eksperienca të tjera pune si gazetare.  

 Njohuri të Facebook Ads Manager 

 Eksperiencë të mirë në krijimin e fushatave reklamuese në rrjete sociale  

 Mastër profesional në Politika Publike.  

 BA në Shkenca Komunikimi. 

 Çertifikata trajnimi Akademia Diplomatike, Ministria e Punëve të Jashtme.  

 Bashkëpunime me projekte. 

 Aftësi shumë të mira komunikimi dhe organizimi 

 Aftësi shumë të mira analitike dhe në programet kompjuterike (word, excel…) 

 Aftësi shumë të mira menaxheriale 

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 specialist për ofrimin e shërbimit Social Media & Web 

në kuadër të projektit. 

 



 Njohja e gjuhës së huaj (shoqëruar me dëshmi) 

 Aftësi  shumë të mira kompjuterike  

Detyrat dhe përgjegjësitë  

 Krijimi i faqes web për projektin 

 Menaxhimi i rrjeteve sociale, Email, Web content. 

 Zhvillimin dhe pëmirësimin e njohjes së projektit dhe shërbimeve përkatëse. 

 Postimi i artikujve/ postimeve në Web dhe në median sociale në intervale të 

dakordësuara dhe në përputhje me planin e aktiviteteve. 

 Pjesëmarrja në evente/ trajnime të ndryshme. 

 Mbledhjen dhe përpunimin e  informacionit në fushën e medias rreth problemeve 

që kanë interes për institucionin  dhe raportimi i tyre tek strukturat përgjegjëse.  

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

punës. 

Aftësi të tjera: 

 Person me aftësi të mira organizative 

 Integritet 

 Inovator/e  

 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 Social-media dhe Web të jetë 

fleksibël në orare. 

Paga 

Pagesa bruto e parashikuar për këtë shërbim është në vlerën prej: shërbimet Mirëmbajtja 

e website 660 € në vit (bruto); Media Sociale 600 € 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% 

Studime  20% 

Eksperiencë pune 40% 

 

 


