FORMULAR I APLIKIMIT
OBRAZAC ZA APLICIRANJE
Titulli i vendit të punës/ Naziv radnog mesta:________________________________________
Numri i referencës së vendit të punës /Broj radnog mesta: ____________________
Ju lutemi përgjigjuni në çdo pyetje qartë dhe plotësisht dhe plotësoni me ngjyrë të kaltër ose të zezë.
Aplikacioni duhet të nënshkruhet. Molimo Vas da na svako pitanje odgovorite potpuno. Pišite čitko ,
plavim ili crnim mastilom. Aplikacija mora biti potpisana.
Emri - Ime

Mbiemri - Prezime

Data e lindjes/Datum
rođenja

Gjinia
Pol

M /M
F/Ž

Vendi i lindjes dhe komuna - Mesto rođenja i opština
Nr. personal i letërnjoftimit - Lični broj:
Gjendja martesore
Bračno stanje

I/e pa martuar I/e ve
I/e martuar
I/e shkurorëzuar
Neoženjen/Neudata Udovac/ica Oženjen/Udata Razveden/a

Adresa e tanishme e banimit
Adresa stanovanja
Adresa e përhershme, nëse ndryshon nga e
tanishmja / Stalna adresa ako nije ista sa
sadašnjom
Numri i telefonit /Broj telefona:

E-mail:

A dëshironi të deklaroheni për përkatësinë etnike, nëse përgjigja
është “Po” shënoni cila është përkatësia juaj: / Da li hoćete da se
izjasnite o etničkoj pripadnosti, ako je odgovor “Da”, navedite
koja je vaša etnička pripadnost:
____________________________________
SHKOLLIMI. Jepni detaje të plota rreth shkollimit tuaj, tituj e
_______________________________________
saktë të gradave shkencore /
OBRAZOVANJE. navedite tačne podatke u vezi Vašeg

Po

- Da

Jo

- Ne

školovanja, tačno zvanje naučnih titula:
Universiteti /Univerzitet
Emri dhe vendi i institucionit/ Ime i mesto
Institucije

Vijimi - Pohađanje
Prej - Od

Deri - Do

Titujt,nderimet
akademike
Diplome, akademsko
priznanje

Shkolla e mesme ose shkollimi tjetër i mesëm - Srednja škola ili drugo srednje obrazovanje

Drejtimi i
studimeve
Odsek
studija

Emri dhe vendi i institucionit
Ime i mesto institucije

Vijimi - Pohađanje

Prej - Od

Certifikata ose diploma e fituar
Dobijeni sertifikati ili diplome

Deri - Do

Shkollimi dhe trajnimet tjera profesionale:
Obrazovanje i ostale profesionalne kvalifikacije:
Emri dhe vendi i institucionit
Lloji -Vrsta
Ime i mesto institucije

Prej Od

Deri Do

Certifikata ose
diploma e fituar/
Dobijene
diplome ili
uverenja

Përvoja e punës (duke filluar nga ajo e fundit), të jepen detaje të plota dhe të qarta. /Radno iskustvo
(poceti od poslednjeg), navedite potpune i jasne podatke.
Titulli i vendit të punës
Naziv radnog mesta
Prej - Od

Deri - Do

Emri i mbikqyrësit - Ime nadzornika
nadzornika

Emri i punëdhënësit
Ime poslodavca
Adresa e punëdhënësit
Adresa poslodavca
Numri dhe lloji i personelit nën
mbikëqyrje /Broj i vrsta osoblja
pod nadzorom
Arsyet e largimit nga vendi i
punës/Razlog napuštanja radnog
mesta
Përshkrimi i detyrave të punës - Opis radnih zadataka
Përshkrimi i detyrave:
Opis zadataka

Titulli i vendit të punës
Naziv radnog mesta
Prej - Od
Emri i punëdhënësit
Ime poslodavca
Adresa e punëdhënësit
Adresa poslodavca

Deri - Do

Emri i mbikqyrësit - Ime nadzornika
nadzornika

Numri dhe lloji i personelit nën
mbikqyrje/ Broj i vrsta osoblja pod
nadzorom
Arsyet e largimit/Razlog
napuštanja
Përshkrimi i detyrave të punës - Opis radnih zadataka
Përshkrimi i detyrave:
Opis zadataka

Titulli i vendit të punës
Naziv radnog mesta
Prej - Od

Deri - Do

Emri i mbikqyrësit - Ime nadzornika
nadzornika

Emri i punëdhënësit
Ime poslodavca
Adresa e punëdhënësit
Adresa poslodavca
Numri dhe lloji i personelit nën
mbikëqyrje/Broj i vrsta osoblja pod
nadzorom
Arsyet e largimit/Razlog
napuštanja
Përshkrimi i detyrave të punës - Opis radnih zadataka
Përshkrimi i detyrave:
Opis zadataka:

Përdorni letër tjetër nëse ka nevojë/Ako je potrebno upotrebite dodatne papire
A keni qenë ndonjëherë të dënuar më tepër se gjashtë muaj?
Da li ste bili osuđivani više od šest meseci?

Po

- Da

Jo

- Ne

Njohja e gjuhëve: cila është gjuha juaj amtare:
Znanje jezika: koji je vaš maternji jezik:
Lexim - Čitanje
Shkrim - Pisanje
Gjuhët tjera
Drugi jezici

Mirë
Dobro

Bazike
Osnovni

Mirë
Dobro

E folur - Govor

Bazike
Osnovni

Rrjedhshëm
Tecnio

Kuptoj - Razumevanje

Jo mirë
Teško

Mirë
Dobro

Bazike
Osnovni

Aftësitë me kompjuter - Rad na računaru

Excel

Word
Themelore
Osnovno

Mirë
Dobro

Themelore
Osnovno

Baza e të dhënave/Baza
podataka
Mirë
Dobro

Themelore
Osnovno

Progr. tjera - Drugi programi

Mirë
Dobro

Shënoni detajet se si keni mësuar dhe përvetësuar gjuhën angleze (edukim formal apo jo formal)
Navedite podatke o tome kako ste naucili i slavedali engleski (formalno ili neormalno obrazovanje)

Shënoni detajet për aftësitë tjera të cilat i keni e që mund të shërbejnë për postin e aplikuar.
Navedite podatke o drugim veštinama a koje mogu biti značajne za traženo radno mesto:

REFERENCAT:
PREPORUKE:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Emri i plotë - Puno ime

Adresa/Adresa

Profesioni - Zanimanje

Garantoj se kam dhënë informacione të vërteta, korrekte dhe komplete në këtë formular.
Potvrđujem da sam dao/dala istinite, tačne i potpune informacije

________________________
Nënshkrimi – Potpis

_____/_____/______
Data – Datum

