
 

 

NJOFTIM PËR POZICIONIN 

“Specialist IT” 

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar (KOKSH) është një organizatë sportive Kombëtare e 

pavarur, themeluar në vitin 1958, pa qëllim fitimi, e organizuar mbi bazën e parimeve të Kartës 

Olimpike, dhe që funksionon sipas statutit të saj.  KOKSH është organizata e vetme që 

përfaqëson Lëvizjen Olimpike Shqiptare, parimet e së cilës janë të detyrueshme për tu zbatuar 

nga të gjithë anëtarët e saj. 

Në kuadër të Projektit “Ekipet Sportive 2022”, projekt i financuar nga Buxheti i Shtetit, 

KOKSH, fton kondidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës “Specialist IT” 

Objektivi i përgjithshëm i Projektit është krijimi i një Programi Kombëtar që nxit 1) sportin 

masiv, 2) zbulimin e talenteve, 3) edukatën sportive dhe parimet olimpike. Projekti do të 

formojë Ekipe sportive jashtë shkollore në nivelin 9-vjecar (nga klasa e 6 – 9); në nivelin 

shkollë e mesme (nga klasa 10 – 12); në universitete.   

Detyrat e Specialistit IT 

Specialisti IT është përgjegjës per sigurinë dhe mbrojtjen e informacionit; implementimin dhe 

zhvillimin e sistemeve të reja; testimin e sistemeve dhe paisjeve IT; instalimin, monitorimin, 

përditësimin e softëare-ve të ndryshmë, monitorimin e sistemeve IT; si dhe konfigurimin dhe 

mirëmbatjen e gjithë infrastuktues softëare si dhe menaxhimi I bazes të të dhënave. Për sa më 

sipër, specialisti IT kyen detyrat: 

 Përgjegjës për mirëmbajtjen, konfigurim, troubleshooting të serverave, kompjuterave, 

dhe paisjeve hardware dhe software; 

 Përfshihet në menaxhimin dhe konfigurim e Servers, etj; 



 

 

 Përgjegjes për sistemet antivirus & malware, sigurinë e të dhënave në sistemet 

informatike; 

 Ofon zgjidhjet teknike dhe troubleshoot të problemeve në rrjet dhe sisteme softëare; 

 Instalon dhe konfiguron programet softëare të kërkuara nga punonjesit sipas 

pozicioneve; 

 Realizon Backup periodik të Serververa, Intranet-it dhe kompjuterave të punonjësve; 

 Menaxhon, konfiguron dhe mirëmban e webserverit për e-mail; 

 Raporton në kohë dhe merr masa për zgjidhjen e problemeve në fushën e IT; 

 Monitoron dhe raporton kryerjen e proceseve të mirëmbajtjes dhe backup te 

kompjuterave, serverave, paisjeve hardëare dhe softëare, etj; 

 Administron dhe mirëmban backup e të dhënave në serverave dhe kompjutera; 

 Mirëmban, instalon dhe konfiguron sistemet komjuterike; diagnositkon dhe ofron 

zgjidhje teknike për difektet softëare dhe në rrjet; 

 Ofron zgjidhje për dokumentimin e procedurave dhe proceseve në lidhje me sistemet 

komjuterike dhe informacionin elektronik; 

 Cdo detyrë tjetër që i delegohet dhe bie nën pozicionin e punës IT. 

Kualifikimet dhe Eksperienca: 

 Diplome Bachelor në deget Informatike, Inxhinjeri Kompjuterash apo te ngjashme;  

 Të ketë njohuri të mira në sistemet e sigurisë së të dhënave, antivirus, mbrotje etj;  

 Të ketë njohuri te mira per suport të paisjeve si printera, fotokopje, skanera etj;  

 Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;  

 Aftesi të mira analitike, persistent për zgjidhje dhe supervizim minimal;  

 Aftesi të mira teknike dhe komunikuese për marrëdhënie me kolegët;  

 Aftesi të marre përsipër pergjegjësi dhe të ofroje zgjidhje solide në kohë;  

 Aftesi të mira në organizimin e kohës në mënyre efikase për të realizuar objektivat;  



 

 

Procedura e aplikimit  

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentat e aplikimit si më poshtë:   

 Curriculum vitae (CV) në formatin Europass; 

 Letër Interesi; 

 Fotokopje të diplomave universitare; 

 Dokumente të tjera mbështetëse (çertifikata të fituara nga trajnime, pjesëmarrje në 

konferenca, botime, letra reference, etj).  

Kandidatët e interesuar duhet t’i dërgojnë dokumentet e aplikimit deri më datë 12 Maj 2022, 

ora 16.00, në adresën secretary.general@nocalbania.org.al, me subjekt: Aplikim për 

pozicionin Specialist IT “Ekipet Sportive 2022” 

 


