KARTELË INFORMATIVE
AL113039
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Regjistrimi i vendit të lirë të punës
Ky shërbim synon të ndihmojë punëdhënësin për deklarimin e të dhënave për vendet e lira të punës në përputhje me
detyrimet ligjore për dhënien e informacionit për tregun e punës dhe nxitjen e punësimit.

Regjistrimi i vendeve të lira të punës mundëson informacion lidhur me ofertat për punë me qëllim gjetjen e kandidatëve të
përshtatshëm për plotësimin e tyre për arritjen e përputhjes më të mirë të mundshme me kërkesat në tregun e punës.
3. Çfarë ofron ky shërbim?
Shërbimi ndihmon punëdhënësin për gjetjen e kandidatëve për plotësimin e vendit të lirë dhe njëkohësisht edhe
punëkërkuesin për të marrë informacionin e nevojshem me qëllim integrimin e tij në tregun e punës.
4. A jam përfitues?

1. Ndërmarrjet (që regjistrojnë dhe publikojne vende të lira të punës)
2. Punëkërkuesit
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

1
2

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Zyrat pritëse
Zyrat Rajonale të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit
(ZRSHKP)
Zyrat Vendore të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit
(ZVSHKP)
Niveli 1
Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dokument identifikimi
Numri unik i identifikimit te
subjektit (NUIS)
Qyteti

Po

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Zyra e Gjendjes Civile
Qendra Kombëtare e
Biznesit
Adresa
Zyrat Rajonale të Shërbimit
Kombëtar të Punësimit
(ZRSHKP)
Zyrat Vendore të Sherbimit
Kombëtar të Punësimit
(ZVSHKP)
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Në çdo qytet ku ka zyra
punësimi

Po
Orari
E hënë - e enjte
ora 08:00 - 16:30
E premte ora 08:00 - 14:00
Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

Nuk ka

10. Çfarë përfitoj?

Nuk leshohet dokument. Bëhet publikim i vendeve të lira të punës (në sistemin e brendshëm dhe online). Ne vazhdim
përgjigjet i referohen shpalljes/publikimit te vendit të lirë të punës nga zyra e punësimit

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Publikimi bëhet për sa kohë vendi është i paplotësuar

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
SHKP web: www.shkp.gov.al
Call Center: 11800

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Në sportele

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00

Web-i i Institucionit

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

16. Cila është baza ligjore e
Ligji Nr. 7995, datë 20.09.1995 "Për nxitjen e punësimit" (i ndryshuar)
këtij shërbimi?

Me e-mail

