
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR VLORË - VEND I LIRE PUNE 

 

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë njofton për  tre vende të lirë pune :  

 

Pozicioni : Arkiviste me kohë të pjesshme , 4 orë / ditë, për periudhën Vjetore 2019 

Për pozicionin Arkiviste, kandidatët duhet të përmbushin këto kritere të veçanta:  

 

a) të jenë diplomuar në drejtësi;  

b) të kenë përvojë prej të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose çdo lloj 

përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën 

 

Dokumetet që duhet të depozitohen  :  

 

1. Fotokopje të njehsuara të Diplomës në drejtësi, preferohet në nivelin “Master 

shkencor”, të barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të 

lartë; 

2. Kërkesë me shkrim për aplikim 

3. Curriculum vitae  

4. Fotokopje e kartës se identitetit  

5. Çertifikatë familjare 

6. Fotografi ( 2 copë , format pasaporte)  

7. Dëshmi penaliteti  

8. Fotokopje të njehsuar të librezës së punës  

9. Raport Mjeko - Ligjor për aftësi ne pune  

10. Vërtetim për kryerjen të paktën një vit të njohur si praktikë profesionale ose çdo lloj 

përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën   

11. Vërtetim nga njësia administrative  

 

Pozicioni : Sanitare me kohë të pjesshme, 4 orë / ditë, për periudhën Vjetore 2019 

Dokumetet që duhet të depozitohen  :  

 

1. Fotokopje të njehsuara të diplomës mbi përfundimin e arsimit të mesëm  

2. Kërkesë me shkrim për aplikim 

3. Curriculum vitae  

4. Fotokopje e kartës se identitetit  

5. Çertifikatë familjare 

6. Fotografi ( 2 copë , format pasaporte)  

7. Dëshmi penaliteti  

8. Fotokopje të njehsuar të librezës së punës  

9. Raport Mjeko - Ligjor për aftësi ne pune  

10. Vërtetim nga njësia administrative  



 

Pozicioni : Nëpunës gjyqësor me kohë të pjesshme, 4 orë / ditë, për periudhën Vjetore 

2019 

Dokumetet që duhet të depozitohen  :  

 

1. Fotokopje të njehsuara të diplomës mbi përfundimin e arsimit të mesëm  

2. Kërkesë me shkrim për aplikim 

3. Curriculum vitae  

4. Fotokopje e kartës se identitetit  

5. Çertifikatë familjare 

6. Fotografi ( 2 copë , format pasaporte)  

7. Dëshmi penaliteti  

8. Fotokopje të njehsuar të librezës së punës  

9. Raport Mjeko - Ligjor për aftësi ne pune  

10. Vërtetim nga njësia administrative  

Dokumentat të paraqiten pranë Kancelares së Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë nga 

ora 08:00 deri ne orën 16.00, nga data 27.03.2018 deri në datën 03.04.2018  

 


