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Zhvillimi i karrierës është një rrugëtim i gjatë, një proçes i vazhdueshëm,
i cili duhet të ndihmojë të rinjtë, por edhe cdo individ në cdo moshë
dhe kohë të organizojë dijet dhe t’i përdorë ato në mënyrë efikase për
të njohur botën e punës dhe për të zënë me sukses vendin e tij në
këtë botë.
Kjo paketë informative synon të pregatisë të rinjtë të hyjnë në tregun e
punës. Hapa të rëndësishëm si vlerësimi i vetes, krijimi dhe pasurimi
i portofolit personal të karrierës, shkrimi i një curriculum, aplikimi për
një vend pune, do të jenë objekti i paketës informative, dhe një pjesë e
rëndësishme e këshillimit të personelit të zyrës rajonale të punësimit.

Por së pari, të rinjtë duhet të kuptojnë tregun e punës, çfarë kërkojnë
punëdhënësit sot dhe si punësojnë ata?

Të kuptosh dhe të kërkosh
tregun e punës

►
Shtypi - jo vetëm burim informacioni për vende të lira pune, por edhe për
njohuri rreth sektorit që kërkoni punë.

T

►
Panairet e punës: këto janë vende
shumë të mira njohje dhe aty jo vetëm që
njiheni me mundësitë vendase por keni
mundësi të ndërveproni me përfaqësues
të kompanive të ndryshme, dhe të kuptoni
për nevojat dhe pritshmëritë e tyre.

regu i punës sot është një realitet krejt i ri.
Teknologjitë zëvëndësojnë shumë shpejt
njëra-tjetrën dhe tregu i punës sot kërkon individë që të jenë të pregatitur të ndryshojnë
dhe të pasurojnë/zhvillojnë aftësi të reja për
t’iu përgjigjur dhe përshtatur këtij ndryshimi.
Kompanitë dhe punëdhënësit e dinë dhe
nuk presin që punonjësit e tyre të rrinë gjithë
jetën aty, prandaj individi do të jetë gjithmonë në kërkim të një pune më të mirë, apo më
të kualifikuar. I parë në këtë këndvështrim,
tregu i punës duket një univers, kërkimi i të
cilit duket i vështirë. Si të rinj në fillim të
karrierës tuaj, ju keni aleatë.
►
Interneti - një minierë e vërtetë
informacioni jo vetëm për vendet e punës,
por edhe për mënyrën se si të aplikoni. Në
fakt, interneti shpesh ju ndihmon edhe me
teste për të kuptuar aftësitë, cilësitë dhe aspiratat tuaja.

Mbi të gjitha, Zyra e Punësimit Rajonal
është vendi ku ju mund të shkoni dhe
jo vetëm të merrni informacion për vendet e punës, por aty mund të merrni
të gjithë informacionin dhe ndihmën e
nevojshme për mundësitë e kualifikimit
dhe punësimit. Këshilluesi i karrierës
mund t’ju ndihmojë të kuptoni cilat janë
aftësitë tuaja, cilat janë nevojat për të
mësuar, si të kërkoni tregun, si të shkruani aplikimin, e mbi të gjitha të kuptoni cili është qëllimi juaj i karrierës. (me
germa me të mëdha)

Qëllimi i karrierës
Për të qenë i suksesshëm, është e rëndësishme të përputhësh nevojat, aftësitë,
dhe kërkesat e tua me mundësitë reale të
tregut. Është e rëndësishme të takohesh
dhe bisedosh me një këshillues karriere,
prandaj mos ngurroni të trokisni në dyert e
zyrës rajonale të punësimit. Aty do të jetë
gjithmonë një portë e hapur për të rinjtë.

Kjo broshurë synon të japë
disa këshilla paraprake për
të menduar por edhe për të
biseduar me këshilluesin tuaj të
karrierës:

1. Së pari, rishiko edhe njëherë mirë
portofolin tënd. Rishiko përvojat e tua
dhe aftësitë e tua.
2. Vendos një objektiv për karrierën
tënde dhe vendos tre dëshira për punësim. Përvec tyre, mirë është të vendosësh një qëllim për një kurs profesional. Ndërkohë që je duke kërkuar
punë, mund të fitosh aftësi të reja, apo të
forcosh ato që ke. Kjo do të shikohet me
sy shumë të mirë nga një punëdhënës,
edhe gjatë proçesit të aplikimit.
3. Bëhu praktik. Ndoshta mundësitë e
ofruara nuk përputhen me dëshirat dhe
qëllimin tënd të karrierës, prandaj pregatitu për një kompromis. Kujdes, që në
fillim vendos mirë për gjërat për të cilat
mund të bësh lëshim apo jo.
4. Studio mirë anën financiare, por
edhe aftësitë e reja që mund të të japw
apo forcojë një punë e re. Një punë
vlerësohet edhe nëse të jep mundësinë
të njohësh njerëz të rinj, që mund të të
ndihmojnë në të ardhmen. Vendos sipas
përparësive.
5. Mundohu të studiosh dhe të kuptosh
cilët janë sektorët në nevojë dhe cilët
janë punëdhënësit më të fuqishëm në
rajonin tënd.
6. Studio dhe merr informacion për të
gjitha kurset profesionale afatshkurta në
rajonin tënd.
7. Bëj gati një plan kualifikimi, pregatit
dosjen tënde personale dhe fillo kërko
punë. SUKSESE!

sur për mundësi që hapen në të ardhmen.
Mënyrat e rekrutimit mund të jenë:
1. Lajmërim në shtyp: të gjitha kanalet dhe
mjetet që konsiderohen të përshtatshme.
Një formë e vecantë, gjithmonë e më e përdorur është interneti. Shikoni për gazetat
kombëtare dhe lokale; mos harroni asnjëherë t’i hidhni një sy gazetës “Çelësi”;
2. Lajmërim i brendshëm: shpesh kompanitë e mbajnë proçesin e rekrutimit vetëm
për stafin e brendshëm;
3. Referim: Punëdhënës të tjerë referojnë,
apo rekomandojnë kandidatë që i njohin
dhe kanë përvojë të mire;

Proçesi i punësimit
Në fakt, proçesi i punësimit nuk është
shabllon dhe ndryshon në varësi të sektorit, të kompanisë, të vendit të punës, etj.
Sidoqoftë ka disa parime apo karakteristika
kryesore që janë të ngjashme dhe që duhet
t’i njihni para se të filloni të kërkoni punë.
Proçesi i punësimit përbëhet nga disa
etapa: rekrutimi, përzgjedhja e parë dhe
përzgjedhja përfundimtare.

Rekrutimi
Është proçesi i kërkimit për kandidatë të
përshtatshëm nëpërmjet mënyrave të ndryshme. Kjo nuk do të thotë që punëdhënësi
kërkon të punësojë me siguri. Ka raste kur
kompanitë apo punëdhënësit nisin proçesin e rekrutimit, vetëm për të testuar tregun
vendor dhe për të mbledhur të dhëna dhe
CV të kandidatëve të mundshëm për t’i pa-

4. Agjensi punësimi: janë agjensi të vecanta, të cilat bëjnë proçesin e rekrutimit për
kompanitë apo punëdhënësit. Ato mund të
jenë publike ose private. Për Shqipërinë,
janë Zyrat Rajonale të Punësimit, pranë të
cilave ju mund të regjistroheni duke shprehur kështu interesin tuaj për të punuar.
5. Shërbime të tjera: Aktivitete apo forma
të tjera mund t’i shërbejnë kompanive për
të gjetur kandidatë të mundshëm, si për
shembull panairet e punës, institucionet
arsimore, apo internet.
Duhet të jesh i ndërgjegjshëm se ti nuk
je i vetmi që i përgjigjesh lajmërimit;
mund të ketë dhjetëra aplikantë të tjerë
që mendojnë se janë të përshtatshëm për
vendin e punës. Nga ana tjetër, jo të gjitha
vendet e punës janë të përshtatshme,
apo me vlerë për ju, prandaj peshojeni
me shumë kujdes situatën. Aplikoni, por
mos i përqëndroni shpresat dhe energjitë
vetëm aty. Vazhdoni kërkimin.

Përzgjedhja e parë:

Eliminimi i kandidatëve
Kompanitë nuk mund të intervistojnë
të gjithë aplikantët, prandaj është një
hap i ndërmjetëm i cili quhet “shkurtimi
i listës”. Punëdhënësit kontrollojnë të
gjitha aplikimet dhe kualifikojnë vetëm
ata kandidatë që kanë arsimimin, aftësitë
dhe përvojat e përshtatshme për vendin
e punës.

Përzgjedhja
Është hapi përfundimtar, nëpërmjet të cilit
kompania përzgjedh kandidatin që konsideron më të mirë. Ndonjëherë kompanitë bëjnë vetëm intervista ballë për ballë,
ndonjëherë edhe një testim me shkrim
konsiderohet i nevojshëm. Mos u çudisni,

ndodh që intervista të jetë edhe telefonike.
Intervista është e ndërtuar në mënyrë të tillë që të ketë pyetje për arsimimin, aftësitë,
dhe përvojat e mëparshme, por edhe për
tiparet e personalitetit. Për punëmarrësin,
është thelbësore të kuptojë se i riu/e reja
që po marrin në punë ka tipare të mira
personaliteti dhe vlera si ndershmëria
dhe integriteti. Gjithashtu me shumë
vlerë cmohen aftësitë e komunikimit.
Mos ngurro t’i theksosh vetitë e tua të mira
të personalitetit në dosjen e aplikimit, apo
gjatë intervistës.

Këshilla praktike për të
rinjtë që hyjnë për herë të
parë tregun e punës
1. Shiko mirë tek vetja dhe përcakto aftësitë e tua më të mira. Bisedo me një
mik, me një familjar, mësues, këshillues
karriere. Ata mund t’ju ndihmojnë në këtë
proçes reflektimi.
2. Gjithmonë hap pas hapi: mund të fillosh me një punë me kohë të pjesshme,
dhe ndoshta edhe të paguar pak, por e cila
të ndihmon të riforcosh aftësitë e tua më
të mira, dhe të bën të fitosh edhe aftësi të
reja. Kështu pregatitesh më mirë për tregun e punës.
3. Mbaje gjithmonë të hapur komunikimin
me kolegët dhe punëdhënësin. Puna është
një proçes i vazhdueshëm të mësuari.
4. Vazhdo kërkimin në të gjitha fushat e
mundshme. Mbi të gjitha vazhdo të kualifikohesh
5. Fito aftësi të reja në punë, shiko nga
të tjerët, mos ngurro të kryesh edhe detyra
sfiduese.
6. Shkruaj një CV shumë të mirë. Edhe pse
jeni të rinj dhe nuk keni përvojë, CV-ja juaj
do të duhet të tërheqë vëmendjen me aftësitë apo të vecantat tuaja të personalitetit,
të cilat mund të jenë të vlefshme për vendin
e punës në shqyrtim.
7. Krijo sa më shumë lidhje: thuaj të
gjithëve që ti po kërkon punë dhe që ke
për qëllim të zhvillosh aftësitë e tua në një
drejtim të caktuar. Krijo miq kudo, të gjithë
duan të ndihmojnë një të ri të fillojë rrugëtimin e karrierës.

8. Futu në programe trajnimi që kanë program të lidhur me punën, për të cilën po
aplikon, ose në se ke mundësi regjistrohu
edhe në një kurs profesional ndërkohë që
punon. Kjo i jep besim punëdhënësit.
9. Puno si vullnetar – tregohu i hapur për
të filluar punë diku,e dhe pa para. Ka shumë
fronte pune për t’u bërë vullnetar. Në shkollën
tuaj, në kopshtet e kishës, në qendrën shëndetësore, në jetimoren e qytetit, në degën e
Kryqit të Kuq. Puna vullnetare jo vetem që ju
jep aftësi, por ju njeh me njerëz dhe i bind ata
për gatishmërinë tuaj për të punuar.
10. Ji krenar për të gjitha përvojat e tua.
Mos ki ndroje t’i tregosh punëdhënësit se
ke punuar në shtëpi, je kujdesur për motrat dhe vëllezërit, ke bërë riparime, ke ndihmuar me të mbjellat, etj. Punëdhënësi do
të kuptojë se ju jeni i ri me interesa dhe
mbi të gjitha dëshirë për të punuar.

Guxo dhe merr nismë

Sot ndoshta mënyra më e mirë për
të gjetur një punë, është ta krijosh
atë. Shiko tiparet e tua më të mira,
vlerëso tregun përeth dhe nevojat
e komunitetit. Ka shumë gjëra që ti
mund të bësh:
- Je i duruar me fëmijët? - mund
të fillosh një shërbim kopshti pasdite. Madje mund ta bësh atë me
nënën tënde, në se edhe ajo është
e papunë.
- Je i fiksuas pas pastërtisë - mund
të hapësh një shërbim pastrimi për
shtëpi

Ç’kërkohet nga të rinjtë?
Të rinjtë duhet të kuptojnë se në të shumtën
e rasteve kur punësohen, shesin një shërbim
– dhe ky shërbim është dije dhe aftësi. Të
rinjtë duhet të mësojnë se një vend pune në
ditët e sotme kërkon nga individi:
► të jenë përgjegjës dhe të përgjegjshëm
për të gjitha veprimet;
► të jenë të vetëmotivuar;
► të aftë për ndryshim dhe përshtatje;
► të kuptojnë dhe të dinë të japin
shërbime;
► të jenë të aftë të komunikojnë mirë;
► të kenë dije për të gjitha aspektet e punës
- ato të përgjithshme dhe ato specifike;
► të jenë sipërmarrës dhe të tregojnë
pavarësi në punë.

- Je i mirë për të mësuar - mund
të mësosh fëmijët e tjerë të bëjnë
detyrat e shkollës
- Je i mirë për të gatuar - mund të
bësh kek dhe biskota, reçel dhe turshi, apo të pregatisësh ushqime për
festat në komunitet, për ditëlindjet
e fqinjëve, apo t’i cosh tek dyqani
i lagjes. Kush nuk do të donte të
blinte ushqime të freskëta.
- Di të qepësh - mund të hapësh
një rrobaqepësi të vogël për qepje
dhe riparime ose të mësosh të
tjerët (shpesh njerëzit kanë nevojë
të mësojnë edhe gjëra praktike
si shkurtimi i një pale, arnimi, e
qëndisura, etj.)

“Punësimi dhe Migrimi i të Rinjve”, është një program i qeverisë shqiptare
në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, financuar nga qeveria spanjolle.

• Secili nga ne bëhet diçka apo dikushi në jetë, dhe
kemi mundësi ta zgjedhim vetë.
• Gjetja e një pune është vetëm pikënisja e një rrugëtimi
të gjatë.
• Këshillimi duhet të ndihmojë të rinjtë të marrin vetë
vendimin e duhur në përputhje me moshën, dijet,
aftësitë dhe tregun aktual të punës.
• Roli parësor i shërbimeve të punësimit për të rinj është
të ndihmojë të rinjtë të përputhin jetën me karrierën dhe
profesionin e zgjedhur.
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