
 LISTA E PROFESIONEVE SIPAS KLASIFIKIMIT, ISCO 08 

KODI

ISCO 08
PROFESIONI

11 Shefi ekzekutiv, zyrtarë të lartë dhe ligjvënësit

12 Menaxherët administrative dhe komerciale

13 Menaxherët e prodhimit dhe të shërbimeve të specializuara

14 Hoteleri, me pakicë dhe shërbime të tjera menaxheriale

21 Profesionistët e shkencës dhe inxhinierisë

22 Profesionistët shëndetësor / Biologjisë

23 Profesionistët mësimore

24 Profesionistët e biznesit dhe administratës

25 Profesionistët e informacionit dhe teknologjisë së komunikimit 

26 Profesionistët ligjorë, sociale dhe kulturore

31 Profesionistët e shkencës dhe inxhinierisë 

32 Profesionistët e shëndetësisë /shkencës sociale

33 Profesionistët e biznesit dhe administratës

34 Profesionistët juridike, sociale, kulturore dhe të ngjashme

35 Teknikët e informacionit dhe komunikimit 

41 Nëpunësit e përgjithshme dhe të zyrës (tastierës)

42 Nëpunësit e shërbimeve për klientë

43  Nëpunësit numerike dhe  regjistrimit të materialeve

44 Punëtorët tjerë mbështetës

51 Punëtorët e shërbimeve personale

52 Punëtorët e shitjes 

53 Punëtorët kujdesit personal

54 Punëtorët e shërbimeve të mbrojtjes

61 Punëtorë të kualifikuar bujqësore orientuar kah Tregu

62 Punëtorë të kualifikuar të pylltarisë, peshkimit dhe gjuetisë orientuar kah tregu

63 Fermerët, peshkatarë, gjahtarë dhe mbledhës (për jetesë)

71 Ndërtimi dhe zanatçinjtë e ngjajshëm, me përjashtim të elektrikës

72 Zanatçinjtë metalike, makinerisë dhe ngjashme

73 Punëtorët e artizanateve dhe shtypshkronjës

74 Punëtorët (zanatçinjët) elektrike dhe elektronike

75 Zanatçinjtë e përpunimit të ushqimit, pune druri, veshje dhe artizanale të tjera përkatëse

81 Operatorët makinerisë(metalurgjia,minimi,industria,përpunimi drurit,kemikalie,produkte fotografike)

82 Montues

83 Shoferët dhe operatorët teknik (bartësit)

91 Pastrues dhe ndihmësit

92 Punëtorë të bujqësisë, pylltarisë dhe  peshkimit

93 Punëtorët në minierave, ndërtimit, prodhimit dhe transportit

94 Ndihmësit në përgatitjen e ushqimit

95 Shitësit e rrugës dhe të ngjashme dhe punëtorët e shërbimit

96 Punëtorë me pakicë dhe punëtorë të tjerë të ngjajshëm

01 Oficerët e forcave të armatosura (Gjeneral lajtnant, Gjeneral major, dhe Gjeneral brigade)

02 Jo oficerë të forcave të armatosura (p.sh. stafi administrativ)

03

Profesione në forca të armatosura, grada të tjera (kolonel, nënkolonel, major, kapiten, toger, 

nëntoger, rreshter, tetar, ushtar)


