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  POZICION VAKANT #01 

DEPARTAMENTI Departamenti i Administratës 

SEKTORI Sektori i Marktingut 

POZICIONI Dizajner Grafik & Mirëmbajtje e Marketingut Dixhital 

RAPORTIM DIREKT: Drejtuesja e Marketingut 

 

 

 

 

 

 Të zhvilloj materiale grafike print si broshura, fletëpalosje, katalogë e materiale të tjera të 
lidhura me brandin e shoqërisë, projektet/shërbimet, si edhe fushata specifike 

 Të zhvilloj materiale elektronike si banera online, email marketing, grafika levizese, 
videoanimation dhe videographics 

 Të përmirësoj dhe standardizoj brandin e shoqërisë në të gjithë materialet vizuale print dhe 
dixhitale 

 Të zhvilloj materiale vizuale/video e materiale të tjera dixhitale në funksion të rrjeteve sociale të 
shoqërisë dhe projekteve 

 Të mirëmbaj e website-t e shoqërisë dhe projekteve dhe të koordinoj proceset lidhur me 
rishikimin vizual/grafik të tyre 

 Të realizoj fotografi periodike lidhur me shoqërinë, projektet, proceset sipas nevojave 

 Të zhvilloj dhe mirëmbaj strategjinë e prezencës së shoqërisë dhe projekteve në media sociale 
dhe platformat online, në të gjithë kanalet dixhitale  

 Të planifikoj fushata dixhitale lidhur me promovim të website-ve të shoqërisë dhe projekteve 
duke planifikuar dhe monitoruar fushtat e SEO, emailet masive, reklamimet online, google 
adwords, etj 

 Të mirëmbaj blog-s të shoqërive dhe të pasuroj me informacion të vazhdueshëm mbështetur në 
një kalendar fushatash dhe në varësi të projektit/shërbimit 

 Të monitoroj performancën e dixhitalit dhe komunikimit dhe të raportoj mbi efektivitetin dhe 
impaktin, duke optimizuar customer-experience 
 

 

 

 

 

01.  DETYRA SPECIFIKE 

 
 

     02. DETYRA TË PËRGJITHSHME 
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 Ti përgjigjet nevojave për asistencë  të gjithë funksioneve, departamenteve në Shoqëri; 

 Komunikimi korrekt, me etike profesionale dhe miresjellje ndaj te gjithe punonjesve, klientëve, 
furnitorëve dhe palë të treta; 

 Detyra të tjera për të cilat punonjësi ngarkohet sipas nevojave të eproreve;  

 Për personelin në varësi (nëse ka) ti mësojë proceset e punës dhe të kontrollojë performancën, 
rezultatet dhe të mbikqyrë sipas rastit kryerjen e detyrave përkatëse. 

 

 

 

 

 

 Preferohet me Diplomë për Graphic Designer /Tjetër 

 Eksperiencë 5+ vite si dizajner grafik dhe marketingut dixhital 

 Të njoh mire programet CorelDraw, Wordpress, CSS, Javascript, HTML dhe paketen Adobe 

 Të jetë kreativ dhe multi-task  

 Të jetë fleksibël, I komunikueshëm dhe të punoj i pavarur e në grup 

 Njohuri shumë mira të gjuhës angleze 

 

 

 

 

Sektori I Marketingut mban informacion të përditësuar (dhe sipas nevojave të manaxhimit) për informim 
dhe analizë të të dhënave që mbulohen nga procesi i punës. Disa nga raportet e nevojshme për t’u 
përgatitur janë: 

 Sipas nevojës dhe direktivave specifike   

 Takim 1 herë në javë mbi ecurinë e procesve 

 Raportim 1 herë në 2 javë mbi statusin e punëve 

 Takim 1 herë në 3 muaj mbi planifikimin, trajtimin e problematikave dhe propozimeve për 
zhvillim 

 

 

 
Ju ftojmë të aplikoni dhe të bëheni pjesë e skuadrës sonë! 
Ju faleminderit! 
 
 
 
 

 

 

03. AFTËSI DHE KUALIFIKIME 

 
 

04.  RAPORTIME 

 
 


