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KOORDINATOR I PROJEKTIT      F/M                                                                  
 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE    

 Koordinon zbatimin e përgjithshëm të projektit, duke përfshirë mbarëvajtjen 

e aktiviteteve sipas planit vjetor dhe kornizës logjike & buxhetit që e 

shoqërojnë; 

 Siguron koordinim me të gjithë përfituesit gjatë zbatimit të projektit; 

 Siguron realizimin me kohë të aktiviteteve të projektit, duke përfshirë 

aktivitetet që zbatohen në bashkëpunim me partnerët; 

 Ka përgjegjësi të plotë financiare që të sigurojë zbatimin e projektit në 

përputhje me kërkesat e organizatës;  

 Bashkëpunon me institucionet qeveritare nacionale edhe lokale për të 

siguruar arritjen e rezultateve të projektit; 

 Siguron që të dhënat zyrtare dhe dokumentet, si dhe dokumentet e projektit 

dhe zbatimi janë në përputhje dhe në harmoni me legjislacionin vendor dhe 

praktikat më të mira ndërkombëtare; 

 Përgjegjës përbrenda fushës së punës për të parandaluar dhe mbrojtur 

fëmijët nga të gjitha format e abuzimit, braktisjes, ekploatimit, dhunës dhe 

diskriminimit duke u bazuar në parimet e Politikës për Mbrojtjen e Fëmijëve  

 Përgjegjës për të raportuar menjëherë cdo dyshim, shqetësim, pretendim 

ose incident duke i respektuar procedurat e Raportimit të Mbrojtjes së 

Fëmijëve  

 Përgatit dhe e përditëson planin e punës, raportet mujore dhe vjetore, dhe 

siguron raportimin me kohë; 

KRITERET   

 Diplomë universiteti në shkencat sociale, administrim biznesi, menaxhment, 

ekonomi, drejtësi, ose ndonjë fushë të ngjashme;  

 Të paktën 3 vjet përvojë paraprake pune në pozita të ngjashme në 

organizata të shoqërisë civile;  

 Përvojë të dëshmuar në zbatim të ciklit të projektit, koordinim, monitorim dhe 

vlerësim në sektorin përkatës; 

 

 Aftësi të mira të komunikimit ndërpersonal dhe kompetencë 

sociale 

 Njohuri të politikave nacionale në fushën e mbrojtjes dhe 

mirëqenies së fëmijëve;  

 Të ketë njohuri të mirë për sistemin e shërbimeve sociale;  

 Shkathtësi për planifikim, organizim, koordinim dhe 

monitorim të aktiviteteve të projektit;  

 Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze në të shkruar 

dhe komunikim verbal. Njohja e gjuhës serbe konsiderohet 

si vlerë e shtuar 

 Aftësi për të punuar nën presion dhë kënaqësi për të punuar 

me fëmijë  

 Fleksibilitet, gadishmëri për punë ekipore dhe përkushtim  

 Posedim i lejes së ngasjes së automjeteve 

 Identifikim me idenë dhe qëllimet e SOS Fshatrave të 

Fëmijëve   

 Ta zotërojë kompjuterin, programet Microsoft Office: MS 

Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, social media, etj; 

 

Ne ofrojmë 

 Një punë interesante me përgjegjësi   

 Një ambient të këndshëm pune  

 Udhëzim dhe mundësi për zhvillim profesional dhe personal   

 

Orari i punës 

 40 orë në javë.   
 

Kohëzgjatja e angazhimit 
Janar 2022 – Dhjetor 2023 

 
 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: Aplikacioni; CV; Letër motivimi; Kopje të Diplomave, Çertifikatave, Referencave. Deklarata që nuk 
jeni nën hetime dhe Certifikata për të kaluarën kriminale kerkohet vetëm nga kandidatët qe arrijnë në rundin e fundit te procesit të rekrutimit. 

Dokumentet për aplikim duhet të dërgohen në email adresën hr.recruitment@soskosova.org.  
Afati i fundit për dorëzim është 24 janar 2022, deri ne mesnatë.  Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen në intervistë  
SOS Fshatrat e Fëmijëve është një organizatë joqeveritare dhe joprofitabile e zhvillimit social, aktive në fushën e të drejtave të fëmijëve që 

nga 1999, e përkushtuar në ofrimin e shtëpisë dhe familjes për fëmijët nevojtarë dhe përgaditjen e tyre për një jetë të pavarur.  
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