
QENDRA MUZEORE, BERAT 

MUZEU I IKONOGRAFISË ONUFRI - MUZEU ETNOGRAFIK BERAT 

 

 

 
SHPALLJE PËR KONKURIM PËR POZICION PUNE 

 

Në zbatim të dispozitave të Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, të Urdhrit nr. 133, datë 21.10.2019 “Për miratimin e strukturës dhe 

të organikës së Qendrës Muzeore Berat Qendra Muzeore- Muzeu i Ikonografisë “Onufri”, 

Muzeu Etnografik Berat”, si dhe të Rregullores së Brendshme të miratuar me Urdhër të 

Ministrit të Kulturës nr. 574, datë 28.12.2020, Qendra Muzeore Berat shpall konkursin për 

pozicionin: 

- Përgjegjës i Sektorit të Muzeut Etnografik, në Qendrën Muzeore Berat - Kategoria 

e pagës IV-a. 

 

* Afati për dorëzimin e dokumentave është datë 09. 03. 2021 

Adresa: Qendra Muzeore Berat (pranë Muzeut Etnografik) L. “13 Shtatori”, Rr. “Toli 
Bojaxhiu” 

 
Përshkrimi përgjithësues i punës për këtë pozicion: 
 

Përgjegjësi i Sektorit të Muzeut Etnografik ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

 

a) ruajtjen dhe mbrojtjen e fondit të koleksionit të muzeut, si dhe të dokumentacionit të 

njësisë kundrejt humbjeve, vjedhjeve, keqpërdorimit dhe përdorimit të pa autorizuar; 

b) identifikimin, dokumentimin, përditësimin e informacionit, fotografimin, katalogimin, 

kartelizimin dhe inventarizimin të gjithë fondit muzeor, si dhe regjistrimin e këtij 

dokumentacioni pranë IKRTK-së Tiranë; 

c) përçimin dhe interpretimin e veprave të koleksionit të këtij institucioni muzeor, duke 

luajtur një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e identitetit të vlerave, zhvillimin e rolit 

edukativ dhe proklamues, si dhe për përcjelljen e këtij imazhi tek vizitorët vendas dhe të 

huaj; 

d) organizon punën në bazë të një programi vjetor të hartuar, si dhe të një programi 

suplementar gjatë sezonit turistik të verës; 

e) të sigurojë aksesueshmërinë kulturore për të gjitha grup moshat, nëpërmjet aksesit në 

hapësirat ekspozuese, guidave (didaktike, formati A-3, QR-cod,), rrjetet sociale etj; 

f) përditësimi i rregullt të historikut për veprimtari, ngjarje e data të shënuara ripërtëritjen e 

linjës, ekspozitat e hapura etj.;  

g) realizon ekspozita të përhershme dhe të përkohshme, të cilat, së bashku me llojet e tjera të 

komunikimit që lidhen me funksionimin e muzeut; 

h) mbikëqyrjen dhe menaxhimin efektiv të punonjësve të strukturës që drejton, si dhe 

ruajtjen e nivelit të tyre profesional; 

i) të veprojë si qendra të ekspertizës objektive profesionale; 



j) të kryejë periodikisht rivlerësim teknik të objekteve muzeore, në varësi të llojit dhe 

qëllimit, jo më pak se një herë në tre vjet;  

i. gjatë rivlerësimit teknik mbahet një raport i objekteve muzeore të dëmtuara e 

shkatërruara; 

ii. procedura dhe metoda e rivlerësimit të objekteve muzeore përcaktohet me udhëzim të 

ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore; 

iii. raporti përfundimtar i rivlerësimit të objekteve muzeore përditëson raportin e 

inventarizimit. 

k) çdo detyrë tjetër të përcaktuar me ligj. 

 
1. Kushtet për konkurim dhe kriteret e veçanta: 

1.1 Kandidati duhet të plotësojë kushtet për konkurim si vijon: 

a) Të jetë shtetas shqiptar;  

b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 

c) Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur; 

d) Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse; 

e) Të përmbushë kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojë aftësitë e nevojshme 

profesionale për vendin përkatës të punës;  

f) Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo 

për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje; 

g) Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje 

të rëndë disiplinore; 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

a) Të ketë arsim universitar të nivelit “Master Shkencor” në Histori, Trashëgimi ose 

Arkeologji; 

b) Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë pune në profesion; 

c) Të ketë njohuri të gjuhës angleze. 

 
1.2 Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit 

 
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

a) Jetëshkrim (CV); 
b) Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara;  
c) Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 
d) Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 
e) Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 
f) Vërtetim të gjendjes gjyqësore; 
g) Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet 

pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit. 
 

1.3 Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista 
 

Kandidatët do të testohen në lidhje me: 
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”; 
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”; 
- Njohuritë mbi Ligjin nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës 

shtetërore”; 
- Njohuritë mbi Ligjin  nr. 9131, datë 08.09.2003 "Për rregullat e etikës në administratën 

publike". 


