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Duke ju referuar pikës 2.5 të vendimit me numër protokolli 700/2022 të datës 22/02/2022 

Galeria e Ministrisë së Kulturës kërkon bashkëpunëtorët e jashtëm përmes konkursit publik. 

 

Pozita: Vëzhgues i ekspozitave  

Paga bruto: 560.00€.  

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

1.  Mbajtja e pastërtisë së sallës ekspozuese gjatë orarit të hapjes së GMK-së.          

2.  Ofrimi i shpjegimit dhe ndihmës për vizitorët e GMK-së.  

3. Mbajtja e evidencës për numrin e vizitorëve gjatë ditës në GMK.  

4. Raportimi tek Koordinatorja apo punëtorët e tjerë të GMK-së për ndonjë parregullsi në 

sallën ekspozuese apo në hapësirat tjera të GMK-së. 

5. Mirëmbajtja e vitrinave dhe materialeve promovuese në GMK. 

 

Shkollimi kërkuar, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale: 

1. Më së paku shkollimi i mesëm i përfunduar, përparësi kanë aplikantet që vijojnë 

studimet. 

2. Përvojë pune së paku 6 mujore.  

3. Entuziazëm dhe interes për fushën e artit pamor. 

4. Njohuri të skenës lokale dhe regjionale të artit pamor. 

5. Shkathtësi komunikimi dhe bashkëpunimi. 

6. Interesim për punë në ekip dhe njohje të gjuhës shqipe dhe angleze.  

 Njohurinë programet e MS Office 
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Aplikimi do te qëndroj i hapur nga data 05.10.2022 deri me 10.10.2022. 

 

Formulari për aplikim mund të  kërkohet me e-mail në:  Gresa.Bytyqi@rks-gov.net  

Të gjitha aplikimet do të dorëzohen në Galerinë e Ministrisë së Kulturës  çdo ditë pune nga ora 

10:00 deri 13:00 

 

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në tel. 038  200-22-048. 
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