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Pozita: Koordinator/e i/e Qendrës Rinore në Kamenicë  

 

Fondacioni Jahjaga është organizatë jo qeveritare e themeluar me iniciativë të Znj. Atifete Jahjaga, 

Presidente e Republikës së Kosovës (2011-2016). Fuqizimi i grave dhe të rinjëve janë në zemër të të gjitha 

programeve të Fondacionit Jahjaga, të cilat përfshijnë fusha të ndryshme që nga fuqizimi ekonomik deri 

tek pjesëmarrja në vendim marrje dhe gjithëpërfshirja sociale. Ne punojmë që të krijojmë një platformë 

që ofron mundësi për të gjithë grupet e shoqërisë që të ngritin dhe ndihmojnë njëri-tjetrin dhe kështu të 

transformojmë grupet e margjinalizuara në agjentë të ndryshimit që punojnë drejt zhvillimit dhe paqes.  

Fondacioni Jahjaga po kërkon një Koordinator/e të Qendrës Rinore në Kamenicë, i/e cili/a do të menaxhoj 

punët dhe koordinoj aktivitetet brenda qendrës. 

Përshkrimi i punës 

Përgjegjësitë kryesore të Koordinatorit/es të Qendrës Rinore përfshijnë, por nuk janë të limituara në 

detyrat në vijim:  

 Në bashkëpunim me Komunën e Kamenicës, organizatat rinore dhe hisedarët e tjerë të bëjë planin 

vjetor të aktiviteteve të qendrës, 

 Të udhëheqë punën brenda qendrës rinore dhe të koordinoj realizimin e aktiviteteve me akterët 

relevantë, 

 Të bëjë buxhetimin e aktiviteteve dhe nevojave të qendrës rinore dhe bashkë me Drejtorinë për 

Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Kamenicës të ngritin fondet për realizimin e aktiviteteve të 

ndryshme,  

 Të promovoj aktivitetet e qendrës rinore përmes prezantimeve në shkolla të mesme të komunës së 

Kamenicës, përdorimit të rrjeteve sociale dhe mjeteve të tjera që targetojnë të rinjtë, 

 Të hartoj raporte të brendshme për Fondacionin Jahjaga, për donatorët dhe raporte të tjera sipas 

nevojës, 

 Të përkrahë aktivitetet e monitorimit dhe raportimit,  

 Të shërbej si pikë kontakti për qendrën rinore para akterëve të ndryshëm dhe të përfaqësoj qendrën 

rinore në takime dhe ngjarje, sipas kërkesës së mbikëqyrësit,  

 Të kontribuoj në hulumtime në tema që ndërlidhen me fuqizimin e të rinjëve, të drejtat e njeriut si 

dhe diversitet e gjithëpërfshirje,  

 Të kryej detyra të tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit.  
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Kriteret 

- Diplomë universitare në shkenca sociale, 

- Së paku dy vjet përvojë punë në fusha të ngjashme, 

- Përvoja e punës me organizata dhe/apo institucione është aset, 

- Të flisni gjuhën shqipe dhe angleze rrjedhshëm; njohja e gjuhës serbe do të jetë përparësi, 

- Shkathtësitë për Microsoft Office janë të obligueshme, 

- Të keni shkathtësi administrative, organizative dhe komunikative,  

- Të punoni mirë në ekipë si dhe në mënyrë të pavarur,  

- Të jeni të gatshëm të prioritizoni dhe të implementoni disa detyra në të njejtën kohë, në afate 

strikte,  

- Të jeni të gatshëm të udhëtoni jashtë Kamenicës, në rast nevoje.  

 

Inkurajohen kandidatët e interesuar të aplikojnë duke dërguar CV dhe letrën motivuese përmes email-it 

në contact@jahjagafoundation.org. Në subjekt të email-it shkruani “Aplikacioni për Koordinator të 

Qendrës Rinore në Kamenicë”. Data e fundit për pranim të aplikacioneve është 15 prill 2021 në ora 17:00.  
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