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APLIKACION PËR PUNËSIM 

Ju lutem lexoni me kujdes dhe përgjigjuni qartë në çdo pyetje.  

 

1. Pozita/at në të 

    cilën/at aplikoni 

1)               

2)               

3)               

2. TË DHËNAT PERSONALE 

a. Emri 

              

Emri i prindit 

              

Mbiemri 

              

Mbiemri i vajzërisë 

(nëse ka) 

              

Gjinia:  

    M              F 

b. Data dhe vendi i 

lindjes 

              

Shtetësia 

              

Kombësia 

              

Adresa e vendbanimit 

              

Statusi martesor 

              

Nr. tel:               

E-mail:  

 

c. A është ndonjë nga familjarët tuaj i punësuar 

në N.P.L. ‘‘Sport Marketing” ,  (nëse “po” 

plotësoni të dhënat): 

                         Jo                 Po 

Emri Lidhja familjare 

                            

                            

                            

d. A do të pranoni punësim më pak se gjashtë muaj?         Jo       Po                     

    A mund të punoni në ndërrimin e natës?                       Jo       Po 

 

3. NJOHJA E GJUHËVE? Gjuha amtare e juaja:                                              
(vërejtje: katrorët më poshtë të plotësohen me shenjën “X”)  

GJUHËT TJERA LEXOJ SHKRUAJ FLAS KUPTOJ 

Rrjedhsh-

ëm 

Jo rrjedh-

shëm 

Rrjedhsh-

ëm 

Jo 

rrjedhshëm 

Rrjedhsh-

ëm 

Jo 

rrjedhshëm 

Lehtë Jo lehtë 

                      

                      

                      
 

4. EDUKIMI, shënoni të dhënat e plota 
 

a. Universiteti apo edukim tjetër formal 

Emri i institucionit 

shkollor dhe vendi  
 

Prej/Deri 

Muaji/Viti 

Titulli i fituar Drejtimi Diploma 
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b. Trajnime apo aftësime tjera profesionale 

Emri i institucionit 

shkollor dhe vendi  

Lloji i trajnimit apo 

edukimit tjetër 

Vitet e vijuara Certifikatat apo 

Diplomat 
Vërejtje 

Prej Deri 

                                                                          

                                                                          

                                                                          

5. SHKATHTËSITË   

a. Aftësitë kompjuterike (klikoni në fushën brenda katrorit) 

MS Word                MS Excel               MS PowerPoint           Tjera (specifikoni) 

b. A posedoni patentë 

shofer? 

             Jo       

Po 

c. Aftësi tjera:  
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6. TË DHËNAT MBI PUNËSIMIN 

Ju lutem plotësoni të dhënat në vazhdim duke filluar me punësimin tuaj aktual apo të fundit 

a. Emri i punëdhënësit, adresa, nr. i tel. 
Emri i mbikëqyrësit të fundit Datat e punësimit 

              
              Prej                

Deri               

Titulli i pozitës tuaj                

Arsyeja e largimit               

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive, etj. 

              

b. Emri i punëdhënësit, adresa, nr. i tel. 
Emri i mbikëqyrësit të fundit Datat e punësimit 

              
              Prej               

Deri               

Titulli i pozitës tuaj               

Arsyeja e largimit               

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive, etj. 

              

 

 

 

c. Emri i punëdhënësit, adresa,  nr. i tel. Emri i mbikëqyrësit të fundit Datat e punësimit 

              
              Prej               

Deri               

Titulli i pozitës tuaj               
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Arsyeja e largimit               

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive, etj. 

              

 

 

 

 

d. Emri i punëdhënësit, adresa dhe nr. i tel. Emri i mbikëqyrësit të fundit Datat e punësimit 

              
              Prej               

Deri               

Titulli i pozitës tuaj               

Arsyeja e largimit               

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive, etj. 

              

 

 

 

 

e. Emri i punëdhënësit  

    adresa, nr. i tel. 

Emri i mbikëqyrësit të fundit Datat e punësimit 

 

              

 

 

 

 

 

 

              Prej               

Deri               

Titulli i pozitës tuaj               

 

Arsyeja e largimit               
 

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive, etj. 
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f. Emri i punëdhënësit, adresa, nr. i tel. Emri i mbikëqyrësit të fundit Datat e punësimit 

                            Prej               

Deri               

Titulli i pozitës tuaj               

Arsyeja e largimit                 

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive, etj. 

              

g. Emri i punëdhënësit, 

    adresa, nr. i telefonit. 

Emri i mbikëqyrësit të fundit Datat e punësimit 

              
              Prej               

Deri               

Titulli i pozitës tuaj               

Arsyeja e largimit               

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive, etj. 

              

7. REFERENCAT   
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Shënoni tre persona, jo të afërmit e juaj dhe jo aktualisht anëtarë të stafit të N.P.L ’’Sport Marketing’’ SH.A, të cilët 

kanë njohuri për personalitetin dhe kualifikimin tuaj. Mos përsëritni emrat e mbikëqyrësve të paraqitur në pjesën “TË 

DHËNAT PËR PUNËSIM” 

Emri i Plotë Numri i     

telefonit                  

Profesioni  Adresa e plotë 

                                                      

                                                 

                                                 

8. INFORMATA SHTESË 

a. Ju lutem shënoni ndonjë aftësi tjera apo fakte tjera relevante që do të merreshin parasysh lidhur me aplikimin tuaj 

              

b. A mund të kontaktojmë punëdhënësin tuaj aktual?        Jo              Po           

9. A KENI QENË NDONJËHERË I ARRESTUAR, I AKUZUAR APO I GJYKUAR NË NDONJË ÇËSHTJE 

GJYQËSORE?  
 

 Jo               Po  

 

 

Nëse “Po”, paraqitni detajet e secilit rast në një deklaratë të bashkangjitur 

10. Deklaroj se të gjitha të dhënat e ofruara në këtë aplikacion janë të sakta, të plota dhe korrekte. Për çdo 

të dhënë dhe dokumente tjera të ofruara jo të sakta do të bartë përgjegjësinë deri në shkëputje apo shkarkim 

nga puna.  

 

      Data :                               Nr. i letërnjoftimit:                                           Nënshkrimi :                

 

P.S. Ju faleminderit për plotësimin e aplikacionit dhe interesimin për kompaninë N.P.L ‘’Sport Marketing’’ Sh.A. 

 


