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PROJEKT  BINJAKËZIMI 

MK 19 IPA AG 01 21 

 

“Përmirësimi i kapaciteteve administrative dhe operative të 

organeve kompetente për mbrojtjen e bimëve " 

Shpallje për punësim të: 
 

Asistent i këshilltarit ekzistues të binjakëzimit (RTA) 
 

 

 

Numri referent i publikimit:  

 

 

RTA/A/1 

Vendi i punës: 

 

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 

Ujërave 

Drejtoria Fitosanitare 

2, Aminta Treti III 

1000 Shkup 

Republika e Maqedonisë së Veriut 

 

 

Data e parashikuar për fillim: 

 

14 shkurt 2022 

 

Periudha e punës: 
21 muaj (me orar pune të plotë) 

 

Data e fundit për aplikim: E hënë, 04 shkurt 2022 (24:00, GMT + 1) 
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1 .  BAZA 

Ky projekt binjakëzimi MK 19 IPA AG 01 21 financohet nga BE-ja dhe zbatohet nga një konsorcium 

i formuar nga: 

 

• Ministria për politika nga fusha e Bujqësisë, Ushqimit dhe Pylltarisë (MiPAAF) e Italisë (partner 

udhëheqës) 

• Informest, Itali (organ mandatar i autorizuar për projektin) 

• Ministria e Zhvillimit Rural dhe Ushqimit (MRDF) e Greqisë (partner i ri) 

 

Institucioni shfrytëzues është Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) 

i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Drejtoria Fitosanitare. 

 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është mbrojtja e shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe bimëve, mjedisi 

jetësor dhe rritja e konkurrencës dhe qëndrueshmërisë së prodhimit vendas të bimëve dhe produkteve 

bimore përmes përmirësimit të efikasitetit në Sistemin Kombëtar për Mbrojtjen e Bimëve, sigurimit 

të zbatimit të rregullt të politikave nacionale dhe legjislacionit në përputhje me legjislacionin 

evropian. 

 

2. DETYRAT 

 

Drejtpërdrejt përgjegjës ndaj Këshilltarit Ekzistues të Binjakëzimit (RTA) në kuadër të këtij projekti 

Binjakëzimi, detyrat e përditshme të Asistentit të RTA janë si më poshtë: 

 

• Ndihmë administrative në kontabël për Këshilltarin Ekzistues të Binjakëzimit (RTA) gjatë zbatimit 

të projektit Binjakëzues dhe mbështetje për përmbushjen efektive të rezultateve të detyrueshme të 

Marrëveshjes së Binjakëzimit; 

•   sigurimin e një fluksi të mirë komunikimi dhe koordinimi të partnerëve të ndryshëm të 

Binjakëzimit; 

• mbështetje administrative për Ekspertët nga vendet-anëtare të përfshirë në misione pune 

afatshkurtëra (përfshirë edhe të gjitha në internet ) në Maqedoninë e Veriut në kuadër të projektit; 

 

Më konkretisht, menaxhimi me  zyrën dhe detyrat administrative përfshijnë: 

 

• Sigurimin e mbështetjes për përgatitjen dhe realizimin e aktiviteteve të punës siç parashikohet 

në Marrëveshjen e Binjakëzimit, duke përfshirë organizimin e trajnimeve, konferencave, 

misioneve të ekspertëve, etj. dhe detyrat administrative përkatëse; 

• Puna në aranzhmanet e udhëtimit dhe aranzhmanet për mbledhje për Udhëheqësit e Projektit, 

RTA, ekspertët afatshkurtër nga Italia dhe Greqia dhe përfaqësues të tjerë të Partnerëve të 

Binjakëzimit të përfshirë në projekt; 
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• përgaditja e  dokumentacionit të nevojshëm për misionin e ekspertëve: Kushtet e punës, 

certifikatat e misionit, letrat motivuese, mbajtjen e evidence dhe udhëtimet mujore të 

Udhëheqësve të Projektit, duke përfshirë shpenzimet për RTA dhe shpenzimet për 

implementim; 

• Mbështetje për RTA dhe Informest, organi përgjegjës për projektin për menaxhimin dhe 

kontrollin e buxhetit të projektit, dhe raportet; 

• sigurimin e IT, mbështetja logjistike dhe administrative për trajnime, punëtori, seminare dhe 

ngjarje * në përgjithësi, si dhe organizimin dhe menaxhimin financiar/administrativ të tyre, si 

dhe aktivitetet për mbështetje të Informest, organi Mandatar i projektit; 

• përgatitja dhe redaktimi i dokumenteve përkatëse të projektit të Binjakëzimit në maqedonisht 

dhe anglisht; 

• Mbajtja e procesverbaleve të mbledhjeve, bordeve drejtuese, punëtorive etj. dhe përgatitja e 

vërejtjeve; 

• Mbështetja e RTA në marrëdhëniet e saj me Delegacionin e Bashkimit Evropian në 

Maqedoninë e Veriut dhe të gjitha institucionet përkatëse kombëtare; 

• detyra të tjera dhe mbështetje ad hoc të RTA duke përfshirë këshilla dhe udhëzime për çështjet 

lokale; 

• mbështetje për asistentin për përkthim të RTA, në përkthim dhe interpretim, nëse dhe kur ka 

nevojë. 

3. KUALIFIKIMET DHE EKSPERIENCA E NEVOJSHME 

Kandidati pritet të jetë një individ i vlefshëm me aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe me 

gojë dhe aftësi për bashkëpunim të ngushtë me Udhëheqësin e Projektit (PL), RTA dhe ekipin e 

ekspertëve. 

 

Asistenti i RTA nuk duhet të ketë pasur asnjë marrëdhënie kontraktuale me Sektorin Publik të vendit 

shfrytëzues për të paktën 6 muaj përpara punësimit të tij. 

 

Për t'u kualifikuar, aplikanti duhet të ketë: 

- Diplomë universitare në gjuhë të huaja ose kualifikim ekuivalent për administratën publike, 

menaxhimin ose çdo disiplinë tjetër të rëndësishme për pozicionin; 

- Minimumi 3 vite përvojë pune të përgjithshme profesionale 

- Eksperiencë në kontabilitet dhe menaxhim 

- Aftësi të shkëlqyera në të shkruar 

- Kapacitet për mbajtjen e menaxhimit efektiv me dokumente dhe evidence 

- Kapacitet organizativ 

- Njohja e rrjedhshme e gjuhës maqedonase dhe angleze të shkruar dhe të folur 
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- Aftësi të mira kompjuterike, duke përfshirë aplikacionet MS (Word, Excel, Outlook dhe Power 

Point) 

- Qeverisje të mirë me mediumet sociale, platformën konferenciale, shërbimet rezervë 

- Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikimi 

- Aftësitë të  shkëlqyera të punës në grup janë të nevojshme së bashku me diplomacinë e lindur 

- Ndjenjë të fortë iniciative dhe përgjegjësie 

- Aftësi për bashkëpunim të pandërprerë në mjedisin multikulturor 

 

Kriteriumet që vijojnë do të konsiderohen si përparsi: 

- Arsimi akademik në shkencat bujqësore; 

- Përvojë si asistent në projekte të tjera të financuara nga BE-së dhe/ose donator ndërkombëtarë; 

- Njohja e mirë e gjuhës italiane; 

- Përvojë pune në një mjedis ndërkombëtar; 

- Njohuri të administratës publike në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural në Maqedoninë e 

Veriut; 

- Njohuri për politikat dhe institucionet e BE-së; 

- Njohuri për Manualin Binjakëzues (ju lutemi kontrolloni versionin më të fundit të përditësuar në: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning_manual_2017_update_2020.pdf ) 

 

4. KUSHTET PËR PUNËSIM 

 

Asistenti i RTA do të jetë i vetëpunësuar dhe do të marrë përsipër përgjegjësinë e plotë për pagesën 

e të gjitha taksave dhe detyrimeve që dalin nga legjislacioni në fuqi në vend, përfshirë edhe ato që 

lidhen me sigurimet shëndetësore dhe sociale. 

Punësimi do të jetë me orar pune të plotë, ndërsa kontrata konkrete do të zgjasë nga data e 

nënshkrimit gjatë periudhës së zbatimit të marrëveshjes për punësim. 

Orari i punës do të jetë si ai që është në fuqi në administratën e shfrytëzuesit. 

I gjithë aspekti kontraktual do të diskutohet drejtpërdrejt me agjencinë italiane “Informest”, organi 

Mandator i zgjedhur për menaxhimin administrativ dhe financiar me projektin. 

 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/twinning_manual_2017_update_2020.pdf
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5. PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË PËRZGJEDHJES 

 

Kandidatët e kualifikuar duhet të dërgojnë aplikimet e tyre për pozicionin e mësipërm, të plotësuar 

siç duhet në gjuhën angleze, jo më vonë se të hënën, 04 shkurt 2022 (24:00, GMT + 1) në adresat e 

mëposhtme të e-mail: 

 gianluca.governatori@ersa.fvg.it (Projekti RTA) 

 g.giorgi@politicheagricole.it (Zyra e Binjakëzimit të MiPAAF) 

 lia.gover@informest.it (Organ Mandator për menaxhimin administrativ dhe financiar të 

projektit) 

Ju lutemi jepni mbiemrin tuaj dhe referencën e pozicionit në temën e e-mail si më poshtë: 

“MBIEMRI"_REF: IT / 2” 

Aplikacioni juaj në gjuhën angleze duhet të përmbajë: 

- Letrën me qëllime, të nënshkruar nga aplikanti, në të cilën shpjegohet përputhja me kriteret e 

përshtatshmërisë për pozicionin e deklaruar 

- CV (format Europass) në gjuhën angleze me përshkrim të detajuar të përvojës profesionale dhe 

arsimimit (me data të sakta) 

- Kopje të dokumenteve mbështetëse (diploma universitare, referenca dhe certifikata në gjuhën 

origjinale dhe, nëse ka, në gjuhën angleze) 

 

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen një herë në formatin PDF. 

 

Aplikimet e pakompletuara ose ato të dorëzuara pas afatit të mësipërm nuk do të konsiderohen 

të pranueshme. 

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. 

 

Së paku tre (3) kandidatë të përzgjedhur nga rrethi më i ngushtë do të ftohen për një intervistë 30-

minutëshe, e cila do të kryhet përmes një video-telefonate online. Ajo do të konsistojë në kontrollimin 

e karakteristikave të shprehura nga kandidati në biografinë e kandidatit dhe përkthimin e një teksti 

lidhur me temën e projektit binjakëzues nga anglishtja në maqedonisht dhe anasjelltas. 

 

Intervista do të zhvillohet gjatë javës nga data 07 deri më 11 shkurt 2022. Pas përfundimit të 

procedurës administrative, kandidati i përzgjedhur do të njoftohet për fillimin e pritshëm të 

angazhimit. Përkohësisht, ajo mund të jetë 14 shkurt 2022. 

 

mailto:gianluca.governatori@ersa.fvg.it
mailto:g.giorgi@politicheagricole.it
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Kandidati i përzgjedhur do të nënshkruajë kontratë me Informest, Rruga Cadorna, nr. 36, 34170 

Gorizia (Itali), si italiani i zgjedhur “Organi Mandator” përgjegjës për kontabilitetin administrativ dhe 

financiar të projektit. 

 

Aplikimet nuk do t'u kthehen kandidatëve. 

 


