
Njoftim për shprehje interesi: 2 pozicione vakante në kuadër të projektit “Promoting 

eHealth in cbc Area by Stimulating local Economies” financuar nga programi Interreg IPA 

CBC Itali-Shqipëri -Mali i Zi 2014-2020 

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është përfituese e një projekti  të financuar nga 

Bashkimi Evropian në kuadër të Programit Interreg IPA CBC Itali – Shqipëri – Mali i Zi 2014-

2020, me titull “Promoting eHealth in cbc Area by Stimulating local Economies”. Qendra Spitalore 

Universitare ‘Nene Tereza”  në rolin e saj si partnere do të angazhohet në koordinimin dhe zbatimin 

me efektivitet të projektit, në bashkëpunim dhe me partnerët e tjerë të përfshirë në projekt. Për këtë 

qëllim, QSUNT, kërkon të punësojë ekspertë të jashtëm të cilët do të do të asistojnë Ministrinë në 

zbatimin me sukses të projektit. 

Sa më sipër, QSUNT fton të interesuarit për të shprehur interes për pozicionet e punës si në vijim: 

- Specilist ne shendet publik/ politika shendetesore 

 

Pozicioni eshte ne Tirane dhe kohezgjatja e kontrates 2 mujore (ore pune).  

 

Dokumentet mbështetëse që kërkohen: 
 

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e aplikimit si më poshtë: 

− Letër motivimi në anglisht; 

− Curriculum vitae (CV) në formatin Europass në anglisht; 

− Fotokopje të Diplomave Universitare (nuk është e nevojshme të jenë të përkthyera) 

− Certifikata të trajnimeve, aftësive kompjuterike dhe gjuhësore; 

− Dokumente të tjera relevante të tilla si letra reference, dëshmi nga punët e mëparshme, etj. 

 

 Për më shumë detaje, lutemi të konsultoni Termat e Referencës bashkëlidhur këtij njoftimi. 

 

Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit me postë ose dorazi, brenda 

datës 28 Maj 2021, ora 14.00, në adresën si në vijim: QSUNT, Rruga e Dibres, 372 në vëmendje 

të: Drejtorise se Personelit. Subjekti: Shprehje interesi në kuadër të projektit “Promoting eHealth 

in cbc Area by Stimulating local Economies”, Programi Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi 

2014-2020″, duke specifikuar pozicionin përkatës për të cilin aplikojnë. 

 

Vetëm kandidatët e short-listuar do të kontaktohen për intervistë.  


