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Përshkrimi i detyrave të punës

Pozita Konsulent për mbështetjen e shkollave profesionale dhe
qendrave për aftësim profesional në krijimin apo zgjerimin
e bashkëpunimit me biznese

Kodi i procedurës së
rekrutimit

KEEN-004

Emërtimi i projektit Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - Kosovo Education
and Employment Network (KEEN)

Kodi dhe emërtimi i
aktivitetit

KEEN ZB. 135/136 - Konsulentë

#ditëve të punës Deri në 28 ditë pune (14 ditë pune për konsulent)

Periudha e angazhimit 1 qershor – 30 nëntor 2018

Qëllimi i konsulencës

Konsulentët për mbështetjen e shkollave profesionale dhe qendrave për aftësim
profesional në krijimin apo zgjerimin e bashkëpunimit me biznese

Përshkrimi i projektit

Projekti KEEN është koalicion strategjik i katër organizatave të shoqërisë civile të cilat
angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale. Ky projekt
financohet nga Bashkimi Evropian dhe ka për qëllim përmirësimin e
punësueshmërisë së grupeve në nevojë në Kosovë dhe përfshirjen e tyre në
zhvillimin e politikave, në vendimmarrje dhe në monitorimin e zbatimit të tyre në
nivel qendror dhe lokal. KEEN synon të përafrojë ndërlidhjen ndërmjet programeve
të arsimit dhe aftësimit me kërkesat e tregut të punës.

Përshkrimi i hollësishëm i detyrave të punës

Projekti KEEN ka shpallur thirrjen për projekt-propozime për shkollat profesionale
dhe qendrat për aftësim profesional për krijimin dhe zgjerimin e bashkëpunimeve
me biznese. Pas vlerësimit të aplikacioneve të pranuara nga shkollat dhe qendrat për
aftësim profesional, Projekti do të përzgjedhë tetë (8) shkolla profesionale dhe dy (2)
qendra për aftësim profesional, të cilat do të mbështeten për zbatimin e aktiviteteve
të propozuara. Secila shkollë/qendër e aftësimit profesional e përzgjedhur do të
mbështetet me shumën prej 800 EUR.

Shkollat e përzgjedhura do të marrin pjesë në një punëtori planifikues të organizuar
nga Projekti me qëllim të shkëmbimit të ideve dhe përvojave të bashkëpunimit me
biznese, si dhe zhvillimit të plotë të projekt propozimeve të tyre për krijimin apo
zgjerimin e bashkëpunimit me bizneset.
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Qëllimi i angazhimit të konsulentëve është ofrimi i mbështetjes për shkollat
profesionale/qendrat për aftësim profesional të përzgjedhura për aktivitetet në
vijim:

- Udhëheqjen e punëtorisë planifikuese me shkollat/qendrat e përzgjedhura
nga projekti;

- Zhvillimin e plotë të projekt propozimeve të tyre për krijimin apo zgjerimin e
bashkëpunimit me bizneset;

- Zbatimin e aktiviteteve të projekteve të shkollave/qendrave të përzgjedhura;

- Ndërmjetësimin e shkollave në krijimin e lidhjeve me bizneset;

- Përgatitjen e raporteve përfundimtare.

Rezultatet e pritshme

1) Të gjitha shkollat profesionale/qendrat për aftësim profesional zhvillojnë
projektet e tyre të plota për bashkëpunim me biznese;

2) Të gjitha projektet e shkollave profesionale/qendrave për aftësim
profesional janë në përputhje me qëllimin e projektit, në përputhje me
nevojat e shkollës/qendrës, praktike dhe të qëndrueshme përtej
mbështetjes së ofruar nga projekti;

3) Të gjitha projektet zbatohen me sukses nga shkollat profesionale dhe
qendrat për aftësim profesional;

4) Shkollat/qendrat krijojnë/zgjerojnë bashkëpunimin e tyre me biznese;

5) Të gjitha shkollat profesionale dhe qendrat për aftësim profesional
dorëzojnë raportet përfundimtare dhe identifikojnë të paktën një
praktikë të suksesshme nga përvoja e tyre e bashkëpunimit me biznese.

Kualifikimet

 Kualifikim i nivelit baçelor, preferohet niveli master.
 Njohje e mirë e sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë.
 Përvojë në hartimin e projekteve.
 Njohje e punës së bizneseve në Kosovë.
 Shkathtësi të mira të komunikimit.
 Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës shqipe dhe angleze.

Raportimi

Konsulenti i raporton menaxherit të projektit, Kushtrim Bajrami.


