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Njoftim Punësimi
Shoqata “Ndihmoni Jetën”, e cila ka një eksperiencë prej 18 vjetësh në fushën e mbrojtjes së të
drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën të
fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore dhe komunitet, kërkon të punësoj:
1. Terapist/e të foluri/Logoped për një program të ri që do të implementoj për fëmijët me
aftësi të kufizuar në qytetin e Tiranës, që është Programi i Ndërhyrjes së Hershme.
Kandidati duhet të plotësoj kriteret e mëposhtme:


Të jetë i/e diplomuar (bachelor dhe master) në Logopedi.



Të ketë jo më pak se 3 vite eksperiencë pune në ushtrimin e profesionit të tij/saj në
Qëndra që ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuar.



Të ketë eksperiencë pune në ekip multidisiplinar për vlerësim dhe ngritje PEI (Plani
edukativ individual).



Të ketë të evidentuara trajnime specializimi në fushën e aftësisë së kufizuar, specifikisht
në fushën e komunikimit.



Të jetë i/e gatshëm të kryej vizita në familjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar në qytetin e
Tiranës.



Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.



Të jetë njohës i mirë i gjuhës angleze.

2. Punonjës Social për Qendrën ditore të Shërbimeve
Kandidati duhet të plotësoj kriteret e mëposhtme:


Të jetë i diplomuar në Punë Sociale (diplomë Bachelor dhe master).



Të ketë jo më pak se 3 vite eksperiencë pune në ushtrimin e profesionit të tij në Qendra
që ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuar, veçanërisht me fëmijë me
çrregullime pervasive të spektrit autik.



Të ketë eksperiencë pune në ekip multidisiplinar për vlerësim dhe ngritje PEI (Plani
edukativ individual).



Të ketë të evidentuara trajnime dhe kualifikime në fushën e aftësisë së kufizuar.



Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.



Të jetë njohës i mirë i gjuhës angleze.



Të jetë gjinia mashkullore është një preferencë.

Kandidatët e interesuar dhe që plotësojnë kriteret e mësipërme, janë të lutur të dërgojnë një letër
shprehje interesi dhe CV-në e tyre deri më 3 Qershor, 2016 në adresën info@helpthelife.org.al

