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University    of    New    York    in    Tirana    (UNYT),    Shqipëri    (Europa Jug - Lindore) 

[http://www.unyt.edu.al],   pranon aplikime për nje vend vakant si Punonjës Shërbimi të  Sigurisë  Fizike 

(Roje). Aplikantët duhet të kenë eksperiencë në fushën e Sigurisë Fizike, Mbikqyrjes, Komunikimit, etj., 

preferohet në sektorin Privat të Arsimit Parauniversitar dhe atij te Lartë në Shqipëri. Përshtatshmëria 

kulturore, aftësia për të bashkëpunuar mirë në një mjedis multietnik dhe aftësi shumë të mira në komunikim 

janë cilësitë kryesore që duhet të ketë kandidati. 

UNYT është një universitet i akredituar, multietnik dhe privat në Tiranë, i themeluar në vitin 2002, i cili  

cili synon të ofrojë inteligjencë, njohuri, shkathtësi dhe arsim të lartë intensiv të metodave më  

bashkëkohore që kanë për qëllim rritjen e përpjekjeve, aseteve dhe burimet intelektuale  nga një nivel lokal 

në atë global nëpërmjet angazhimit dhe të mësuarit aktiv në klasa të vogla. Meëimi në UNYT bëhet në 

anglisht. UNYT është një punëdhënës i mundësive të barabarta. 

 

PUNONJËS SHËRBIMI I SIGURISË FIZIKE (ROJE SIGURIE) 

 Shërbimi i Sigurisë Fizike duhet të sigurojë një mjedis të sigurtë për studentët, stafin akadmik dhe 

administrative si dhe të  ftuarit e UNYT. 

Si i tillë, detyrat specifike të këtij pozicioni lidhen dhe përfshijnë: 

• Mbrojta e pronës dhe stafit te kompanisë duke ruajtur një mjedis të sigurt. 

• Sigurimi që mjediset përreth dhe godina të jenë të mbrojtura në mënyrë të përshtatshme dhe 

efektive kundër një sërë kërcënimesh natyrore dhe të bëra nga njeriu. 

• Veprimi ligjor në mbrojtje të drejtpërdrejtë të jetës ose pronës. 

• Marrja e shënimeve të sakta të dukurive të pazakonshme. 

• Raportim në detaje të çdo incidenti të dyshimtë. 
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• Patrullimi i ndërteses dhe perimetrit rreth saj. Parandalimi, zbulimi dhe reagimi i duhur kur 

kërkohet situata. 

• Monitorimi dhe kontrolli i hyrje – daljeve në ndërtese si dhe monitorimi i portave të automjeteve. 

• Kontrolli i sistemeve te alarmit ose kamerave dhe pajisjeve emergjente 

• Bashkëpunimi me zyrtarët e zbatimit të ligjit dhe sistemit  te drejtësisë, kur është e nevojshme. 

• Të udhëheqi  në raste emergjencash dhe t’i jepet ndihma e nevojshme personelit në raste rreziku, 

p.sh. duke drejtuar zjarrfikësit në mënyrën më të lehtë / më të mirë për të shkuar në vendin e 

zjarrit. 

• Kontrolli i hyrje - daljeve, duke përfshirë monitorimin e hyrjes dhe kalimit të portës, përcjelljen 

e njerëzve dhe sendeve me vlerë. 

• Parandalimi i aksidenteve në punë duke qenë i vetëdijshëm për rreziqet potenciale, raportimi i 

rreziqeve të sigurisë dhe ndjekja e udhëzimeve për të minimizuar rrezikun e paraqitur ndaj të 

tjerëve. 

 

 Kërkesat 

 

 Eksperiencë të mëparshme si Punonjës Shërbimi të  Sigurisë  Fizike (Roje). 

 Aftësi në përdorimin e sistemeve të alarmit dhe paisjeve të emergjencës  

 Njohuri shumë të mira të njohjes së proçedurave dhe protokolleve të sigurisë publike 

 Aftësi në mbikqyrjen dhe i orientuar drejt detajeve 

 Integritet dhe profesionalizëm 

 

Aplikimi: Kandidatët e kualifikuar luten të dërgojnë fillimisht me e-mail tek adresa   hr@unyt.edu.al 

duke shkruar në subjektin e e-mail kodin “Security_ Mar 2019”, këto dokumenta: 

1. N j ë letër aplikimi  duke cituar kualifikimet për këtë pozicion 

2.   Curriculum Vitae/ CV të përditësuar; 

3.   Kopje të diplomës dhe listës së notave. 
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