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REKRUTIMI I STAZHIERËVE 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) po bashkëpunon  me Statistikat e Suedisë (SCB) për një 
projekt statistikor të financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar 
(Sida).   
 
Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, Sida do t’i ofrojë mundësinë e studentëve të diplomuar për të punuar si 
stazhier në ASK për një periudhë kohore 1 vjeçare.  
 
Gajtë Janarit 2014, do të plotësohen deri në 7 pozita të përkohshme në ASK, ku të interesuarit duhet 
te konkurojnë. 
  
Kandidatët e suksesshëm do të kontraktohen nga SCB për kryerjes e detyrës. Në pjesën kryesore të 
saj kontrata do të mbështetet në rregullat e përgjithshme të institucioneve të Kosovës në nivel shteti , 
por gjithashtu kontrata do t’i nënshtrohet legjislacionit suedez. Paga dhe përfitimet e tjera monetare 
do të jetë e njëjtë si për të gjitha pozicionet e punësimit në administratën publike. Pas përfundimit të 
detyrës për një periudhë 12 mujore, stazhierët do të kenë mundësinë për të konkuruar me pervojen e 
tyre, në ndonjë pozitë që eventualisht ASK e ka të lirë apo të aprovuar nga institucionet kompetente, 
ku si kriter do të merret edhe përvoja e arritur.    
  
Kërkesat për aplikantët 

� Nënshtetësi kosovare  
� Diploma universitare e preferuar, por jo e detyrueshme në fushën e ekonomisë, matematikës, 

apo shkencave kompjuterike 
� Zotërim të mirë të gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar 
� Zotërim të mirë të aplikacioneve të përgjithshme në kompjuter 

 
Procesi i aplikimit 
Aplikanti duhet të paraqesë dokumentet e mëposhtme:  

� Letër motivimi në gjuhën angleze, duke përfshirë datën e fillimit dhe vendin e punës së 
preferuar 

� Curriculum Vitae në gjuhën angleze 
� Diploma e noterizuar 
� Kontaktet e detajuara të aplikantit 

 
Afati i aplikimit është 24 dhjetor 2013 deri me 09.01.2014. Intervistat me aplikantët e përzgjedhur do 
të kryhen gjatë mesit të Janarit 2014 në Prishtinë. Intervistat do të kryhen pjesërisht në gjuhën 
angleze.  
 
Pyetje të mëtejshme në lidhje me procedurat e aplikimit mund t’i drejtoni tek Znj. Valbona Ismaili,    
Zyra e Projektit të SCB ne Prishtine, me numër telefoni +038 200 31 115, ose me e-mail 
valbona.ismaili@scb.se 
 
Aplikimet e plota dhe të nënshkruara për vendet në ASK duhet të dorëzohen në: 
 
Zoti. Eliecen Gomez, Projekti mbështetes i Statistikave të Suedisë 
c/o Znj. Valbona Ismaili 
Agjencia e Statistikave të Kosovës,    
Zenel Salihu, N4  
Prishtinë 
 


