
   
 
 

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE 

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë Specialist me Kontratë Pune në 

pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore” për plotësimin e nevojave me punonjës 

mbështetës për kryerjen e aktivitetit “CENS-it të Popullsisë dhe Banesave 2020”. 

Termat e Referencës dhe kriteret e përzgjedhjes për pozicionin  

(1) Specialist i Burimeve Njerëzore për  Censin e Popullsisë dhe Banesave 

2020 
 

Misioni 

Përgjegjës për funksionimin dhe mbarëvajtjen e CENS-it të Popullsisë dhe Banesave 2020 

para, gjatë dhe pas procesit të mbledhjes së të dhënave në terren. Të përgatisë procedurat e 

rekrutimit të stafit që do të punësohen për realizimin e aktiviteteve për Censin e Popullsisë 

dhe Banesave 2020. 

Qëllimi i pozicionit të punës 

Në kuadër të zbatimit të CENS-it të Popullsisë dhe Banesave 2020, Specialisti i Burimeve 

Njerëzore do të jetë përgjegjës të hartojë dhe zbatojë procedurat e rekrutimit të stafit shtesë 

që do të punësohen për plotësimin e nevojave referuar aktiviteteve të Cens-it. Mbështet stafin 

e njësisë për të gjitha problemet  e burimeve njerëzore, në lidhje me përdorimin e të gjitha 

infrastrukturave të ngritura për këtë qëllim. 

Detyrat Kryesore 

 Ndjek dhe zbaton procedurat ligjore mbi menaxhimin e burimeve njerezore ne lidhje 

me rekrutimin 

 Kryen vleresimin e punonjesve referuar performances së tyre 

 Mbledh dhe administron dokumentacionin e punonjesit te rekrutuar 

 Permbush nevojat e institucionit me burime te kualifikuara njerëzore  

 Harton Përshkrimet e Punës, kriteret e përgjithshme dhe specifike për pozicionet 

referuar aktiviteteve të Cens-it. 

 Harton dhe dërgon njoftimet për publikim, brenda afateve, për pozicionet e lira në 

kuadër të aktiviteteve të CENS-it. 

 Administron te gjitha dokumentat qe lidhen me procedurat e rekrutimit për të gjithë 

kandidatët fitues në kuadër të aktiviteteve të CENS-it. 

 Administron të gjitha Kontratat Individuale të Punës për punëmarrësit e punësuar në 

kuadër të aktiviteteve të CENS-it. 

 Harton shkresat administrative në kuadër të realizimit të aktiviteteve të CENS-it. 

 Ndjek dhe monitoron pagesat që do të kryhen për të punësuarit në kuadër të 

aktiviteteve të CENS-it. 



   
 

Kërkesat e Pranimit 

- Të ketë përfunduar  studimet universitare  në shkencat shoqërore/sociale.  

Njohuri 

 Ligji Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; 

 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë; 

 Ligji 17/2018, “Për Statistikat Zyrtare” 

 Kodi i Procedurave Administrative. 

Aftësi të tjera 

 Aftësi të mira komunikimi verbal dhe me shkrim.  

 Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur apo si 

pjesë e një grupi.  

 Të ketë njohuri mbi gjuhën angleze. 

 

 


