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QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL MAT 

Projekt i financuar nga Bashkimi Europian: “MAT YESi” 

 

THIRRJE E HAPUR PËR INSTRUKTOR   

PËR  PROGRAMIN E KURSIT PROFESIONAL (4-MUJOR) 

“KUZHINË” 

PRANË QENDRËS SË FORMIMIT PROFESIONAL, MAT 

 

Qendra e Formimit Profesional, Mat, (më poshtë QFPM), shpall Thirrjen e Hapur për instruktor, 

për Programin e Kursit të unifikuar “Kuzhinë”. 

Instruktori i kursit “Kuzhinë” do të punojë pranë QFPM, në kuadër të këtij Projekti.  

Instruktori do të punojë me kursantet e këtij kursi profesional, bazuar mbi programin e unifikuar, 

përgatitur nga Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit profesional dhe Kualifikimeve për 

kursin “Kuzhinë”.  

 

Detyra dhe përgjegjësi të kandidatit për instruktor: 

• Të hartojë planin mësimor të kursit dhe të përgatitë planin e punës për çdo orë mësimi; 

• Të zhvillojë procesin e formimit profesional në QFPM me qëllim aftësimin profesional të 

kursantëve sipas rezultateve të të nxënit të programit të unifikuar në modulet e tij; 

• Të mbështesë Drejtorin e QFPM në detyrat e:  

 zgjerimit të bashkëpunimit me biznesin,  

 identifikimit të vendeve të praktikave profesionale, 

 ndjekjen dhe vëzhgimin me përgjegjësi të lartë të kursantëve gjatë praktikës profesionale. 

 

• Të vlerësojë aftësitë dhe kompetencat e kursanteve gjatë gjithë formimit profesional dhe të 

dokumentojë ecurinë e tyre përmes vlerësimit; 
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• Të plotësojë sipas standardeve të kërkuara dokumentacionin për zhvillimin e kursit dhe 

përgjigjet për plotësimin me korrektësi të tij; 

• Të zbatojë me korrektësi të lartë disiplinën në punë dhe orarin e mësimit; 

• Të kujdeset dhe të përgjigjet për mirëmbajtjen dhe përdorimin me efikasitet të bazës materiale 

mësimore; 

• Të monitorojë me metoda të disiplinimit pozitiv problemet në sjellje që mund të shfaqin 

kursantët dhe të veprojë me etikë për menaxhimin e tyre, pa shfaqur asnjë lloj dhune; 

• Të raportojë për problematikat që mund të ndeshen gjatë procesit mësimor apo formimit 

professional në Drejtorinë e QFPM, dhe sipas rastit në organet e rendit; 

• Të vlerësojë kursantë për të gjitha rezultatet mësimore, sipas programit të unifikuar dhe të 

marrë pjesë në provimin përfundimtar, duke e zhvilluar atë sipas rregullores përkatëse. 

 

Kriteret që duhet të plotësojë kandidati për instruktor: 

Arsimimi dhe Kualifikimet 

• Të ketë diplomë të arsimit të mesëm profesional ose arsimit të lartë në fushën e “Kuzhinë”; 

• Minimumi 3 (tre) vite përvojë pune të vërtetuar në fushën e “Kuzhinë”. 

 

Aftësitë  

• Integritet dhe profesionalizëm; 

• Aftësi të shkëlqyera komunikimi me etikë; 

• Aftësi pune në grup; 

• Aftësi për të ndërvepruar me personalitete e sfonde të ndryshme kursantësh; 

• Njohuri kompjuterike në programet MS Office;  

• Aftësitë didaktike janë avantazh për kandidatin. 

• Eksperienca e punës në mësimdhënie është avantazh për kandidatin. 
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Dokumentet që duhet të dorëzohen:  

• Kërkesa ose letra e motivimit; 

• CV (jetëshkrimi) me foto; 

• Diploma (e noterizuar); 

• Fotokopje e Librezës së punës;  

 

Vini Re! Aplikantët duhet të dorëzojnë brenda 7 ditëve kalendarike nga data e shpalljes së 

njoftimit dokumentet e mësipërm pranë Bashkisë Mat. Për më tepër informacion dhe Termat e 

Referencës na kontaktoni në bashkiamat@gmail.com. 

 

Shënim: Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të kontaktohen! Kontrata e punës me aplikantin 

fitues do të jetë me Afat të Caktuar, e përllogaritur me orë pune në javë. 

 

Ju mirëpresim! 

mailto:bashkiamat@gmail.com

