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Internship si Analist të Dhënash pranë projektit “Aftësi për Punë” 

Kohëzgjatja: 6 muaj me kohë të plotë 
 
 
“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC), i cili zbatohet në Shqipëri nga organizata Swisscontact. Qëllimi kryesor i projektit është 
që t’u ofrojë të rinjve në Shqipëri arsimin dhe formimin më të mirë profesional, dhe si 
rrjedhojë, punësim të shpejtë e të denjë. Projekti mbështet aktualisht 10 ofrues të Arsimit dhe 
Formimit Profesional (AFP), si edhe partnerë të tjerë (agjenci shtetërore, institucione të tjera 
arsimore) që veprojnë në fushën e Arsimit dhe Formimit Profesional. 
 
Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (AKPA) është institucioni përgjegjës për 
administrimin, mbikëqyrjen dhe zbatimin e politikave të punësimit dhe menaxhimit të 
ofruesve publikë të AFP-së. 
 
S4J është duke kërkuar për një praktikant i cili do të angazhohet për optimizimin e sistemit të 
menaxhimit të të dhënave administrative të arsimit profesional. Praktikanti do të punojë në 
Drejtorinë e Manaxhimit të AFP-së pranë AKPA-s, si institucion partner i projektit.  

Nëse i plotësoni kriteret e mëposhtme atëherë ky pozicion mund të jetë për ju! 

Detyrat kryesore 

▪ Monitorimi i plotësimit dhe cilësisë së të dhënave që AKPA mbledh nga shkollat 

profesionale;  

▪ Rakordimi dhe validimi i të dhënave të plotësuara; 

▪ Hartimi dhe validimi horizontal dhe vertikal i raporteve statistikore; 

▪ Raportimi periodik i ecurisë së procesit të sigurimit të të dhënave administrative të 

shkollave tek AKPA dhe S4J;  

▪ Komunikim i vazhdueshëm me shkollat; 

▪ Kryerja e çdo detyre tjetër të ngarkuar nga drejtuesit e AKPA-s dhe S4J, në kuadër të 

ngritjes së sistemit të informacionit në AFP. 

Aftësitë e kërkuara 

▪ Të këtë aftësi shumë të mira në përdorimin e kompjuterit. Konsiderohen përparësi aftësitë 

e lidhura me SQL/ Google Big Query, Google Data Studio. 

▪ Të ketë aftësi shumë të mira në përdorimin e Microsoft Office, veçanërisht Excel. 

▪ Të këtë aftësi shumë të mira në analizimin e të dhënave. 

▪ Të këtë aftësi të mira në ndërtimin e raporteve të ndryshme. 

▪ Aftësi shumë të mira komunikuese. 

▪ Të jetë i aftë të punojë në grup dhe individualisht. 
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Kualifikimet 

Kandidati duhet të ketë diplomë bachelor. Preferohen studentë në ndjekje ose në përfundim 
të studimeve master për Statistikë apo Informatikë Ekonomike ose çdo kombinim ekuivalent i 
trajnimit, edukimit dhe përvojës që tregon se ka aftësitë e nevojshme për të kryer detyrat e 
pozicionit. 

Për internship-in ofrohet një kompensim i kënaqshëm. 

 

Aplikantët e interesuar mund të dërgojnë CV-të e tyre deri më datë 16.10.2020 në adresën 

email: al.info@swisscontact.org. 


