
Njoftim për shprehje interesi: 1 pozicion 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 asistojnë në organizim dhe 

asistencën për projektin dhe projekt menaxherin. 

 

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

- Asistent projekti 

 

Pozicioni eshte ne Tirane dhe kohezgjatja e kontrates është sa kohëzgjatja e projektit dhe me orë 

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 në protokoll, brenda datës 07 

Korrik 2021, ora 16.00, në adresën si në vijim: Qendra Spitalore Universitare ”Nënë Tereza”, 

Rruga e Dibres, 372, Tiranë; në vëmendje të: Drejtorisë së Burimeve Njerëzore. 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 aplikon. 

 

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



 

Announcement for expression of interest: 1 vacant positions in the frame of the project 

“Promoting eHealth in cbc Area by Stimulating local Economies” funded by Interreg IPA 

CBC Programme Italy-Albania-Montenegro 2014-2020 

University Hospital Medical Center “Mother Teresa”  (UHMC) is beneficiary in a project financed 

by European Union in the frame of Interreg IPA CBC Programme Italy-Albania-Montenegro 

2014-2020, “Promoting eHealth in cbc Area by Stimulating local Economies”. UHMC is acting 

as a partner in this project will be engaged in the coordination and effectively implementation of 

the project, in cooperation with other partners involved in the project. For this reason, the UHMC  

seeks to hire 1 external assistant who will assist in organizing and assisting for the project and the 

project manager. 

As above, the UHMC invites interested candidates to express their interest in the following job 

positions:  

- Project Assistant  

The positions will be based in Tirana and will last till the project deadline , payment will be on  

hour bases. 

Application procedure: 

Interested candidates have to submit following application documents: 

− A motivation letter in English;  

− Curriculum vitae (CV) in Europass format in English; 

− Photocopy of University/ies diploma (no translation needed);   

− Certificates of trainings, computer and language skills; 

− Other relevant supporting documents on the previous experience (reference letters, 

certificates, etc). 

 

For more details, please refer to the Terms of Reference enclosed to this notice. 

Interested candidates should send application documents hand delivery or post mail, by 07 July, 

2021 until 16.30h to the following address: Qendra Spitalore Universitare ”Nënë Tereza”, Rruga 

e Dibres, 372, Tiranë, to attention: Human Resources Directory with subject: Expression interest 

in frame of the project, “ Promoting eHealth in cbc Area by Stimulating local Economies” 

Italy-Albania-Montenegro 2014-2020", specifying the respective position which are applying 

for. 

Only shortlisted candidates will be invited for the interview. 


