
 

 
 

BASHKËPUNËTOR PËR ZYRËN E SOS Fshatrave të Fëmijëve 
Asistent Administrativ (zëvendësim) 
M/F  
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE   
 

▪ Përgjegjës për punën e përgjithshme administrative ditore në SOS Fshatrat e Fëmijëve; 

▪ Ofron mbështetje për Programin e SOS Fshatrave të Fëmijëve/Drejtorin e lokacionit dhe bashkëpunëtorët e 

tjerë relevantë të FF për të bashkërenduar aktivitetet administrative;   

▪ Përgjegjës të asistojë Programin e SOS Fshatrave të Fëmijëve/Drejtorin e lokacionit në punët e përditshme, 

organizon takime të ndryshme; 

▪ Përgjegjës për komunikim dhe korrespondencë si me telefon, email dhe përkthim sipas nevojës; 
▪ Përgjegjës për dokumente të takimeve (përgatitje të agjendës dhe mbajtje të procesverbalit);  
▪ Përgatit, mirëmban dhe arkivon dokumentacionin; 
▪ Përgjegjës për mbikëqyrje të dosjeve të punonjësve; 
▪ Përgjegjës për përgatitjen dhe monitorimin e orareve të punës, dosjeve të pushimit të punëtorëve; 

▪ Përgjegjës për paratë e imëta të Fshatrave të Fëmijëve dhe kujdeset për shpenzimet ditore dhe të hyrat 

përmes transaksioneve në para të thata.  
▪ Përgjegjës për përgatitjen dhe mirëmbajtjen në baza ditore të Regjistrit të Parave të Vogla për SOS Fshatin 

e Fëmijëve, kuponëve dhe faturave.  
▪ Përgjegjës për përgatitjen e urdhëresave/kërkesave bankare në bazë të faturave të pranuara.  
▪ Mbikëqyr inventarin dhe është përgjegjës për regjistrimin e listës së inventarit; 
▪ Asiston në fushata për sigurim të fondeve; 
▪ Siguron mbështetje profesionale në bashkërendimin dhe zbatimin e punëve dhe çështjeve administrative 

gjatë procedurave të rekrutimit në Zyrën e SOS Fshatrave të Fëmijëve.  
▪ Përgjegjës për konfidencialitetin e të dhënave personale.  

 
KRITERET E NEVOJSHME: 
▪ Diplomë universitare në fushën e administrim / menaxhim biznesi, administrate publike ose shkenca 

shoqërore 
▪ Se paku 3 vite pervoje pune ne administrate  
▪ Shkathtësi të shkëlqyeshme në shkrim dhe të folur në gjuhën angleze; 
▪ Gatishmëri të identifikohet me vizionin, misionin dhe vlerat e SOS Fshatrave të Fëmijëve.  
▪ Njohuri të mira në financa/çështje administrative.  
▪ Njohuri të shkëlqyeshme të punës me kompjuter. 
▪ Shkathtësi të shkëlqyeshme të komunikimit me gojë dhe me shkrim.  

   
NE OFROJMË  
▪ Ambient mbështetës të punës me mundësi për ngritje profesionale.  

▪ Kushte të mira pune.  

 
      Orët e punës  

▪       40 orë në javë 

Afati i fundit për aplikim është më 6 qershor 2022 përmes emailit në: hr.recruitment@soskosova.org. 

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim: formulari i aplikimit i SOS Fshatrave të Fëmijëve; CV; kopje të 

Diplomave, Certifikatave dhe Referenca nga punëdhënës paraprak; Certifikatë nga gjykata që konfirmon se 

nuk keni të kaluar kriminale (vlen vetëm për kandidatët të cilët ftohen në rrethin e fundit). Nuk shqyrtohen 

aplikimet me dokumentacion të pakompletuar. Vetëm kandidatët e rrethit të ngushtë do të ftohen në intervistë.   

 

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare, organizatë e zhvillimit social që është aktive 

në fushën e të Drejtave të Fëmijëve duke mbështetur nevojat dhe shqetësimet e tyre që nga viti 1999, duke u 

ofruar fëmijëve të braktisur dhe fëmijëve në nevojë një shtëpi të qëndrueshme dhe përgatitje për jetë të 

pavarur.  
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