
  

Konkurs 

 

Titulli i pozitës:  Praktikant Ligjor (me pagesë) per periudhe te caktuar kohore (6 muaj); 

 

(Ky konkurs përkrahet nga Agjencioni Gjerman për Bashkëpunim dhe Zhvillim - Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ‘’GIZ’’. Rregullat e përzgjedhjes dhe 

kompenzimit të kandidateve jane percaktuar me marreveshje bilaterale nga donatori.) 

 

Nëpunësi mbikëqyrës: Udhëheqësi i Programit 
 

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 
 

- Mbështet Udhëheqësin e Programit në planifikimin dhe realizimin e programeve trajnuese 

dhe në mbarëvajtjen e trajnimeve;  

- Siguron mbështetje administrative, duke mbajtur kontakte me trajnuesit dhe pjesëmarrësit 

në trajnimet; 

- Ndihmon Udhëheqësin e Programit dhe trajnuesit e AD - së në hartimin e programit 

trajnues; 

-  Asiston në planifikimin, organizimin, hartimin, koordinimin dhe vlerësimin e programeve 

trajnuese dhe planin e punës së AD-së, si dhe harton raporte për mbarëvajtjen e trajnimeve; 

- Te raportoje tek donatori sipas kërkesës për angazhimet ne kuadër te Akademisë se 

Drejtësisë. 
 

Kualifikimet e kërkuara: 

- Kandidati / ja duhet të jetë i diplomuar në Fakultetin Juridik; 

- Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar; 

- Shkathtësi të mira ligjore ne hartim te dokumenteve; 

- Aftësi për pune ne ekip; 

- Njohuria e gjuhës serbe dhe / apo angleze do te konsiderohet përparësi; 

*Inkurajohen te aplikojnë kandidatet nga te gjitha përkatësitë etnike ne Kosovë dhe kandidatet 

femra te aplikojnë për ketë pozite. 
 

Aplikacionet merren në Akademinë e Drejtësisë, web faqe të Akademisë së Drejtësisë dhe 

dorëzohen në zyrat e Akademisë së Drejtësisë në Lagjen e Spitalit, Rr. “Muharrem Fejza” pa nr. 

Prishtinë, ose mund të dërgohen në email: burimenjerezore.ad@rks-gov.net    

Aplikacionit i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë:   

- CV e kandidatit 

- kopja e diplomës / certifikata universitare (apo dëshmia relevante) 

- kopja e një dokumenti identifikues 

- certifikata qe nuk është zhvilluar procedura penale. 

- Referenca nga puna praktike e mëhershme (opcionale) 

- Afati për aplikim: 30 maj deri 08 qershor; 

- Kandidatet e zgjedhur ne liste të ngushte do t’i nënshtrohen intervistës. 
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