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Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare 

shpall konkurs për 

Asistent/e administrativ/e dhe financiar/e 
 

(një pozitë/ orar i plotë) 
 

Kandidatët potencialë duhet plotësuar këto kushte: 

➢ Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe me shkrim në gjuhën shqipe dhe angleze, njohja e gjuhës 

gjermane konsiderohet përparësi; 

➢ Diplomë universitare; 
➢ Fleksibilitet dhe aftësi për të punuar në një ambient dinamik pune; 
➢ Aftësi për të punuar nën presion kohor; 
➢ Aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për punë ekipore; 
➢ Aftësi të shkëlqyera organizative, duke përfshirë edhe menaxhimin e kohës; 
➢ Njohuri shumë të mira të MS Office; 
➢ Studime të përfunduara në Gjermani, apo përvoja e punës në Gjermani konsiderohen përparësi; 

 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

➢ Siguron mbështetje të përgjithshme administrative dhe teknike përfshirë postën zyrtare, telefonatat, 

skanimin, faksimi dhe kopjimin e dokumenteve, plotësimin e raporteve të shpenzimeve, si dhe 

hartimin e raporteve/dokumenteve për takime të ndryshme; 

➢ Ruan dhe mirëmban sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjeve të OEGJK-së; 
➢ Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera për drejtoren menaxhuese; 
➢ Mban evidencën e të hyrave dhe të dalave, duke përfshirë arkivimin, radhitjen dhe regjistrimin e 

faturave të OEGJ-së; 

➢ Mbështet draftimin e buxhetit, raportimin financiar për donatorë dhe raportin financiar për bordin, 
dhe përcjellë shpenzimet e Odës, duke përfshirë takimet me financierin e bordit; 

➢ Llogaritë dhe paguan pagat e punëtorëve; 
➢ Plotëson formularët e tatimeve dhe kontributeve; 
➢ Aranzhon takimet dhe udhëtimet zyrtare; 
➢ Menaxhon operacionet rutinë të zyrës; 
➢ Përditëson informatat e kontakteve të anëtarëve të OEGJK-së; 
➢ Mban korrespodencën me firmat anëtare; 
➢ Punë tjera administrative dhe teknike; 

 

 
 

Nëse jeni të interesuar për këtë pozitë, luteni ta dërgoni një letër motivuese në gjuhën shqipe dhe gjermane apo 
angleze dhe një CV përmes emailit në info@oegjk.org  deri më 08.01.2018. 
Aplikacionet pranohen vetëm në formë elektronike! Vetëm kandidatët që janë në rreth të ngushtë do të 
kontaktohen. Ju lusim të mos e kontaktoni OEGJK-n për informacione ose pyetje paraprake para se të 
kontaktoheni! 
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