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Titulli i Pozicionit: Konsulentë të Jashtëm (për fushat: Drejtësia, Korrupsioni dhe Krimi i 
Organizuar, të Drejtat e Njeriut) 
Titulli i Projektit: Monitorimi i Adresimit të 12 Prioriteteve të KE-së për Shqipërinë - 2012 
Programi: Mirëqeverisja dhe Integrimi Europian 
Pozicione: 3 
Afati i Fundit për të Aplikuar: 13 Maj 2012 
 
Përshkrimi i Projektit 
 
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë- SOROS, nëpërmjet Projektit Monitorimi i 
Adresimit të 12 Prioriteteve të KE-së për Shqipërinë 2012 synon nxitjen e reformave integruese, 
hapjen dhe demokratizimin e proçeseve përkatëse politikbërëse, rritjen e ekspertizës vendase. 
Projekti do të analizojë fillimisht përshtatshmërinë dhe mjaftueshmërinë e Planit të Veprimit për 
Adresimin e 12 Prioriteteve të KE-së, për të vijuar më tej me monitorimin dhe vlerësimin e 
zbatimit të masave të parashikuara për adresimin e 12 Prioriteteve. 
 
Profili i Konsulentëve 
 
Kompetencat: 
• Njohje e thelluar e politikave dhe sfidave në fushat: drejtësi, anti-korrupsion dhe krimi i 

organizuar, të drejtat e njeriut. 
• Aftësi të shkëlqyera hulumtuese dhe analitike 
• Ekspertizë në metodat sasiore dhe cilësore të kërkimit 
• Përvojë kërkimore në terren dhe raportim të gjetjeve në të paktën një prej fushave të 

mbuluara nga 12 Prioritetet 
• Aftësi të mira komunikuese, bashkëpunimi dhe pune në grup 
• Aftësi për të menaxhuar kohën në mënyrë që të respektohet çdo afat i paracaktuar kohor. 
 
Arsim/Eksperiencë Profesionale/Gjuhë të huaja: 
• Minimum diplomë master në fushën për të cilën aplikohet 
• Minimum 5 vjet eksperiencë profesionale me politikat në njërën nga këto fusha 
• Përdorim i shkëlqyer i gjuhës shqipe dhe angleze-të shkruar dhe të folur 
 
Detyra dhe Përgjegjësi 
Të përzgjedhurit për këtë pozicion do të bashkëpunojnë ngushtazi me Menaxheren e Programit të 
Mirëqeverisjes dhe Integrimit, Kryetarin e Grupit të Punës, Ekspertin Vlerësues dhe Asistentin e 
Projektit.  

 
Disa nga detyrimet përfshijnë por nuk limitohen në: 
• Marrja pjesë në të gjitha sesionet e trajnimit metodologjik, dhe takimet e tjera të punës. 
• Këshillim, orientim, komentim, plotësim i draft-raporteve nga ekspertët e monitorimit në 

këto fusha (fokusi - analizimin e masave dhe aktiviteteve të planifikuara në secilën nga 12 
fushat e planit të veprimit për 12 Prioritetet – sa mirë ato adresojnë rekomandimet përkatëse 
të KE-së dhe kontekstin aktual, hartimin e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e 
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politikave në këto fusha, dhe sipas rastit zhvillimit të një liste masash të sugjeruara për t’ju 
shtuar Planit - të qarta, të justifikuara dhe realiste. 

• Adresimi në kohë dhe në koordinim të plotë me Menaxheren e Programit dhe Konsulenten e 
Jashtme i çdo  paqartësie apo problemi që mund të haset gjatë monitorimit. 

• Hartimi dhe dorëzimi i projektraporteve sipas kalendarit të aktiviteteve. 
• Ripërpunimi në kohë i materialit në rast komentesh nga Menaxherja e Programit të 

Mirëqeverisjes dhe Integrimit dhe Konsulentja e Jashtme.  
• Marrja pjesë në aktivitetet publike të projektit dhe mbrojtja e punës së tyre në publik. 
• Promovim i produkteve dhe gjetjeve të projektit te grupet e synuara 

 
Dorëzimi i Aplikimit 
 
Materialet që i kërkohen të paraqesë çdo aplikanti për tu konsideruar për këtë pozicion janë:  
 
• CV në anglisht 
• Letërmotivim në anglisht ku parashtrohet përvoja dhe ekspertiza juaj e drejtpërdrejtë me 

politikat në fushën për të cilën po aplikoni – kontributi juaj përmbajtësor në këto fusha. 
• Kopje elektronike, mundësisht në anglisht, të punimeve të realizuara në një nga fushat 

(maksimumi 2 punime). Kanë përparësi punimet të natyrës monitoruese dhe “policy 
papers”. 
 

Kandidatët e kualifikuar janë të inkurajuar të dorëzojnë paketën e mësipërme të aplikimit në 
adresën elektronike AHalo@osfa.soros.al.  
 
 
Konsiderime të tjera 
 
Sigurohuni të specifikoni Prioritetin/et për të cilat po aplikoni. 
 
Aplikimet e të interesuarve që mbërrijnë pas datës së caktuar si afati përfundimtar për të aplikuar 
nuk do të merren në konsideratë. 
 
Aplikimet e paplota nuk do të merren në konsideratë. 
 
Vetëm kandidatët që do të përzgjidhen për intervista do të kontaktohen. 
 
Për më tepër informacion mbi Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë- SOROS dhe për 
Programin e Mirëqeverisjes dhe Integrimit, lutemi vizitoni faqen zyrtare www.soros.al  
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