
 
 

 

 
  
 
  

  APLIKACION PËR PUNËSIM (AP) 

 

 

Udhëzime: Ju lutemi lexoni dhe plotësojeni me kujdes aplikacionin sipas udhëzimeve. 
Përgjigjuni në çdo pyetje sa më qartë dhe sa më hollësisht.  

Aplikacioni duhet të dërgohet në e-mailin: recruiting@vivafresh-
rks.com 

Titulli i Pozitës për të cilën aplikoni: 

Emri: Data e lindjes: Gjinia: 

Mbiemri: Vendi i lindjes: Numri personal : 

Adresa e tanishme: 
 

Telefoni fiks nr.: 

Telefoni mobil nr.: 

 E-mail adresa: 

Patentë shoferi:     Po     Jo      Numri dhe data e lëshimit:              Kategoria: 

Statusi martesor: I/e pamartuar     I/e martuar         I/e ndarë        I/e vejë          I/e shkurorëzuar  

Gjendja Familjare: Emri  Mosha Profesioni 
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A jeni për momentin në gjendje të mirë shëndetësore dhe të aftë që të punoni në vendin për të cilin keni aplikuar? 

   Po             Jo               Nëse “Jo” atëherë shënoni të gjitha hollësitë për kufizimet fizike dhe shëndetësore në një faqe shtesë, të veçantë, dhe ia 
bashkëngjitni këtij dokumenti. 

A keni qenë ndonjëherë i arrestuar, i akuzuar, apo i ftuar në gjyq si i pandehur në procedurë penale, apo i dënuar, i gjobitur, ose i burgosur për shkak të 
shkeljes së ndonjë ligji (këtu nuk përfshihen shkeljet e vogla në trafik)? 

    Po        Jo Nëse “Po”, atëherë shënoni të gjitha hollësitë, për secilin rast në deklaratën e bashkangjitur. 
 

NJOHJA E GJUHËVE Shkathtësitë kompjuter. Elem. 

 

Mesat
 

 

Të Larta 

Gjuha amtare:  MS Word :    
 

Gjuhë të tjera Shkëlqyeshëm Mirë Elementare Excel:    

    Power Point:    

    Të tjera _____    

Universiteti, shkolla  apo ndonjë trajnim/kurs formal të kryer 

 

 
Emri, vendi dhe shteti Vitet e vijimit  Grada akademike dhe të arriturat akademike  Drejtimi kryesor i 

studimeve 

Prej Deri 
     

     

     

     

     

     

            Informatat Kontaktuese 
            Adresa: Suhodoll, Graçanicë  
            Zona Industriale, 10500  
              Tel, Fax: +381 (0)38/ 602 853 
                Email: recruiting@vivafresh-rks.com. 
                Web: www.vivafresh-rks.com 

 
 
 

Fotoja e juaj 
këtu 



 
 

 

  

HISTORIATI I PUNËSIMIT: Duke filluar nga puna e juaj e tanishme, shënoni më poshtë detajet mbi të gjitha vendet e punës që i keni mbajtur deri më 
tani. Përdorni rubrika të veçanta për secilin post që e keni mbajtur deri më tani. Nëse është nevoja mund të bashkëngjitni edhe faqe shtesë. 

Prej (Muaji/Viti) Deri (Muaji/Viti) Përshkrimi i Detyrave të Punës  

   
Emri i Organizatës/Kompanisë: 
 

Titulli i postit tuaj: 

Emri i mbikëqyrësit: 

Numri dhe lloji i të punësuarve të mbikëqyrur nga ju: 

Arsyet e largimit: 

Nëse jeni duke punuar, a keni ndonjë kundërshtim me kërkesën tonë për kontaktuar punëdhënësit tuaj aktual?!  Jo   Po 

Prej (Muaji/Viti) Deri (Muaji/Viti) Përshkrimi i Detyrave të Punës 

   
Emri i Organizatës/Kompanisë: 

Titulli i postit tuaj: 

Emri i mbikëqyrësit: 

Numri dhe lloji i të punësuarve të mbikëqyrur nga ju: 

Arsyet e largimit: 

Prej (Muaji/Viti) Deri (Muaji/Viti) Përshkrimi i Detyrave të Punës 

   
Emri i Organizatës/Kompanisë: 

Titulli i postit tuaj: 

Emri i mbikëqyrësit: 

Numri dhe lloji i të punësuarve të mbikëqyrur nga ju: 

Arsyet e largimit: 

Shënoni ndonjë aftësi tjetër apo fakt relevant, që do të ndikonte që të merret parasysh aplikacioni juaj. 
 
 
A punon ndonje i afert i juaji në Viva Fresh Store? 
 

   Po             Jo                
Referencat: 
Shënoni tri kontakte të cilët do të mund ti kontaktonim për  referenca (punëdhënës, bashkëpunëtor etj. Familjarët nuk konsiderohen si referenca)..  
Emri dhe Mbiemri Profesioni Adresa e Punës Telefoni / e-mail adresa 
    
    
    

Vërtetoj se të dhënat e sipërshënuara nga unë, gjatë përgjigjeve në pyetjet, janë të vërteta, të plota dhe të sakta. Unë e kam të qartë se çdo keqinterpretim 
ose lëshim në dëshmitë tjetra të dhëna në formularin mbi të dhënat biografike ose në ndonjë dokument tjetër të kërkuar nga Viva Fresh Store mund të 
rezultojë në humbjen e vendit tim të punës. 

 
 
 

Data 

 
 
 

Emri dhe Mbiemri 

 
 
 

                     Nënshkrimi 

Nga ju do të kërkohet të siguroni dëshmi të dokumentuar që mbështet të dhënat që i keni shënuar më lartë. Mirëpo, mos dërgoni asnjë dokument derisa një gjë e tillë nuk 
kërkohet nga ju dhe kurrsesi mos dërgoni asnjërën nga dokumentet, referencat ose dëshmitë në origjinal, përveç në rastet kur ato janë lëshuar për organizatën tonë. 

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve, Viva Fresh Store nuk ka mundësi t’u përgjigjet të gjithë aplikantëve që janë paraqitur, andaj ju 
lutem të jeni të informuar që do të kontaktohen vetëm ata persona që do të kalojnë në faza të mëtutjeshme të rekrutimit.  Në rast se e shohim të 
arsyeshme ne do ti mbajmë aplikacionet që janë në interes për kompaninë dhe do të krijojmë një listë të pritjes në rast nevoje në të ardhmen. 

 


