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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.

Broshura të tjera ju dhanë njohuri si të vlerësoni dhe të dokumentoni 
vlerat, aftësitë dhe përvojat tuaja personale dhe si t’i paraqisni ato sa më 
qartë në një aplikim për punë. Por një hap shumë i rëndësishëm për të 
zënë vend në tregun e punës, është intervista me punëdhënësin, intervista 
kokë më kokë e cila të lejon të theksosh edhe njëherë të gjitha at që ke 
shkruar dhe që i jep mundësinë punëdhënësit të vërtetojë dhe të vëzhgojë 
nga afër ato që ka lexuar në dosjen tuaj.  Objekti i kësaj broshure është 
pikërisht njohuri dhe këshilla praktike për një intervistë të suksesshme.

Si të pregatitemi për intervistën? Si ta kthejmë atë në përparësinë tonë? 

Siç është përshkruar në broshurat e mëparshme, procesi i aplikimit dhe përzgjedhjes për 
një vend pune përshkon disa hapa:

►	 Dorëzimi i aplikimit i përbërë nga: letra përmbledhëse, formulari i aplikimit, 
 curriculum vitae dhe dokumente të tjera mbështetës

►	 Intervista kryesore, nëpërmjet të cilës punëdhënësit përzgjedhin kandidatin.  
 Ndodh që kandidati ftohet edhe për një intervistë të dytë, apo të tretë. 
 Intervista  të mëtejshme bëhen në rast se punëdhënësi ka disa sisteme   
 vlerësimi, apo kur do të bindet edhe njëherë për kandidatin. Kjo ndodh   
 zakonisht për punë shumë të specializuara, në kompani të mëdha. 

Broshura trajton çështje që lidhen me intervistën kryesorë, e cila është sot për sot mënyra 
më e përdorur e përzgjedhjes për një vend pune, sidomos për të rinjtë. Intervista varet 
nga lloji i organizatës në të cilën ju keni aplikuari, nga vendi i punës, rëndësia, kohëzgjatja.  
Megjithatë ky proçes ka një sërë parimesh dhe tiparesh shumë të ngjashme. Prandaj 
lexoni më poshtë dhe pregatituni mirë.



Në se ju thërrasin për një intervistë, kjo do të 
thotë që punëdhënësi e ka vlerësuar apliki-
min dhe dosjen tuaj, dhe duke ju takuar dhe 
biseduar me ju duan të vërtetojnë përshtypjet 
e tyre si dhe të vlerësojnë përfundimisht sa i 
përshtatshëm jeni për vendin e punës. Ndodh 
që punëdhënësi nuk mendon se ju jeni i për-
shtatshëm për vendin e punës, por duke qenë 
se dosja juaj i ka bërë përshtypje të mirë, do 
t’ju takojë dhe të vlerësojë se çfarë vendi 
pune tjetër mund të jetë më i përshtatshëm 
për ju. Kujtoni, mbi të gjitha intervista bëhet 
për të vlerësuar tiparet e personalitetit tuaj: 
thjeshtësinë, qartësinë me të cilën shpreheni, 
besimi tek vetja dhe aftësitë tuaja, motivimin 
për të punuar dhe mënyrën si përballoni ten-
sionin, apo situata të vështira. 

Zakonisht është një ekip njerëzish që ju in-
tervistojnë, por në rastet e kompanive të 
vogla mund të jetë edhe vetë administratori, 
apo pronari. 

Kujdes, intervistuesi do të kërkojë që ju të 
flisni më tepër, shmë më tepër sesa ju mund 
ta mendoni të arsyeshme. Do të vini re se 
do të diskutohet pak për punën, dhe shumë 
për veten tuaj, përvojat, idetë. Sigurisht që 
kjo është një tjetër mundësi që ju të flisni 
dhe të theksoni  vlerat, përvojat dhe aftësitë. 
Shumë shpesh  mund t’ju vënë në provë: in-
tervistuesit mund t’ju japin një rast konkret 
për zgjidhje për të pare nëse mendoni në 
mënyrë analitike dhe kreative. 

Një intervistë për punë mund të zgjasë 20-
50 minuta. Një intervistë e gjatë, është za-
konisht shenjë e mirë. Intervistuesit janë të 
interesuar të të dëgjojnë dhe të të vlerëso-
jnë. Si fillim do t’ju bëjnë një “prezantim” i 
cili është  i njëjtë për të gjithë aplikantët dhe 
synon të japë njohuri të përgjithshme për 
politikat e kompanisë, strukturën, aktivitetin 

e saj si dhe konkretisht mbi vendin e punës 
për të cilën po aplikoni. 

Intervistuesit kanë paravendosur dhe para-
pregatitur një listë me kritere apo cilësi të cilat 
janë të domosdoshme, dhe prandaj bëjnë 
vlerësimin përkundrejt tyre; edhe pyetjet janë 
pregatitur në mënyrë të tillë që  ata të marrin 
të gjithë informacionin e nevojshëm. Ndodh 
që pyetjet duken të ngjashme, por nuk duhet 
ta humbni toruan, duhet të përqëndroheni t’i 
shfrytëzoni të gjitha pyetjet për të folur për 
veten e për të dhënë shembuj konkretë; KU-
JDES (!) shembujt është më mirë të jenë të 
ndryshëm, ose edhe ë se keni pak shembuj 
për të dhënë, bëni kujdes të veçoni aftësi të 
ndryshme. Për shembull në se përvoja juaj 
e vetme ka qenë puna vullnetare në kishën e 
qytetit gjatë verës, ju mund ta përmendni si 
shembull, por çdo herë të theksoni nga një 
aftësi të ndryshme që keni fituar: aftësinë 
për të organizuar, aftësinë për të dëgjuar, af-
tësinë për të ndihmuar të tjerët, aftësinë për 
të përballuar situata të tensionuara, etj.

INTERVISTA KRYESORE

Çfarë duhet të bëni përpara 
një interviste?

Krijimi  i dosjes personale dhe shkrimi i ap-
likimit është një parapregatitje shumë e mirë 
për ju, pasi ju kanë ndihmuar të vlerëësoni 
veten dhe të krijoni një mendim të qartë mbi 
aftësitë më të mira, dhe mbi qëllimet tuaja 
për të ardhmen. Kjo ju ndihmon shumë të 
përgjigjeni me siguri dhe me shembuj në in-
tervistë. Por pregatitja nuk mbaron aty; para 
një iterviste duhet të keni kujdes dhe të:
►		Rilexoni me kujdes  lajmërimin për ven-
din e punës; çfarë detyrash përmban, çfarë 
aftësish kërkon;
►	Rilexoni formën e aplikimit, dhe shikoni 
edhe njëherë me vëmendje nëse jep ndonjë 



shenjë apo njohuri për kompaninë, dhe ven-
din e punës;
►	Përpiquni të gjeni dhe mblidhni sa më 
shumë informacion rreth kompanisë, aktiv-
itetit të saj, llojit të ambientit dhe komuni-
kimit që është krijuar aty;
►	Rishikoni edhe njëherë të gjitha aftësitë, 
përvojat tuaja dhe mendoni mirë cilat janë 
ato që do të donit të theksonit gjatë interv-
istës dhe cilat nuk do të donit t’i tregonit;
►	 Përgatisni dhe disa pyetje për të cilat 
doni të pyesni; intervistuesit e vlerësojnë 
një kandidat që ka pyetje, pasi tregon se 
është pregatitur. Pyetjet mund të jenë lidhur 
me vendin e punës, apo me natyrën e kom-
panisë. Në këtë fazë nuk është mirë të bëni 
pyetje për shpërblimin financiare.
►	Mundësisht flisni me një mik, familjar 
apo me një këshillues karriere. Në se është 
e mundur bëni një provë të intervistës;
►	Paraqituni në kohën e kërkuar dhe me 
veshje të përshtatshme me kushtet e vendit 
të punës.

Çfarë duhet të kemi kujdes gjatë intervistës?
Përshtypja e parë ka shumë rëndësi: Një buzëqeshje, një shtrëngim duarsh dhe qëndrim en-
tuziast do t’ju ndihmojë.

Mbi gjithçka, intervista vë në provë aftësitë e komunikimit: prandaj shprehuni lirshëm, me 
zë të plotë dhe të qartë, shihni intervistuesit në sy dhe tregohuni të gjallë. Fjalori që përdorni 
duhet të jetë i pasur. Në broshurën për shkrimin e letrës përmbledhëse ju kemi dhënë disa 
shembuj lidhur me fjalët që duhet të mbizotërojnë në fjalorin tuaj, ndërkohë që flisni për veten. 
Për ata që nuk e kanë lexuar, disa shembuj në kutizën më poshtë:

administruar
pajisur
ndërtuar
zbatuar
kontrolluar
udhëhequr
iniciuar
krijuar
formuar

vëzhguar
drejtuar
zvogëluar koston
rritur fitimin
analizuar
shpikur
zhvilluar
planifikuar
menaxhuar

përmirësuar
arritur
kryer
plotësuar
arkivuar
trajtuar
projektuar
kërkuar
trajnuar

koordinuar
krijuar
organizuar
negociuar
bërë
shitur
shkruar
zgjeruar
prodhuar



Intervista teston edhe në se jeni në gjendje 
të përballoni tensionin, prandaj mundohuni 
të kontrolloni drojën dhe emocionin. Është 
e kuptueshme që të jeni të emocionuar, por 
mbajeni atë në nivelet normale, në mënyrë 
që të mos ju dëmtojë paraqitjen dhe të 
shprehurit. Kurrë mos e filloni intervistën 
duke thënë se jeni të emocionuar. Është 
normale dhe njerëzore që të keni emocion, 
edhe intervistuesit kanë qenë dikur në ven-
din tuaj, por ata do ta vlerësojnë shumë 
faktin që ju arrini ta përballoni atë. 

Sinqeriteti është një cilësi shumë e rëndë-
sishme që vlerësohet nga punëdhënësi. 
Përgjigjuni hapur pyetjeve. Mos kini frikë 
të thoni “në fakt nuk kam përvojë në këtë 
fushë, por punët që kam kryer në shtëpi 
për të ndihmuar babain me punët e bujqë-
sisë kanë treguar se jam i papërtuar dhe se 
dua të mësoj”.

Mos u shqetësoni nëse duket se po flisni 
më shumë se sa e kishit menduar, sidoqoftë 
përdorni fjali të shkurtra dhe mundohuni të 
mos i përsërisni faktet. Edhe mënyra si i 
zgjidhni shembujt, apo se si veconi aftësi 
dhe tipare të ndryshme, është tregues i 
mendimit krijues dhe fantazisë.

Pyetjet mund të jenë të hapura dhe të 
përgjithshme, por shumë do të jenë të dre-
jtpërdrejta dhe konkrete. Mendoni mirë për 
strukturën e përgjigjes suaj, filloni duke 
thënë ato që janë më të rëndësishmet për 
t’u theksuar. Ndodh që mund t’ju ndër-
presin, prandaj mos rrezikoni.

Në fund të intervistës, mos ngurroni të bëni 
pyetje rreth vendit të punës. Kjo tregon se 
ju jeni i interesuar dhe keni kërkuar infor-
macion. Tregon motivim. Nëse nuk ua kanë 
thënë,  pyesni intërvistuesit se kur mendo-
jnë t’ju kthejnë përgjigje.

Shumë e rëndësishme është që në fund të 
intervistës të falenderoni që ju zgjodhën 
për t’ju intervistuar. Shprehni mirënjohjen 
tuaj për mundësinë që ju dhanë që ju të 
bisedoni dhe t’i tregoni atyreaftësitë tuaja. 
Përdoreni këtë rast me dinakëri për të thek-
suar sërish një mesazh të rëndësishëm për 
veten. 

Sërish kur dilni, buzëqeshje dhe shtrëngim 
duarsh.  Kjo të ndihmojë që intervistuesit 
t’ju mbajnë mend më gjatë.

Pas intervistës
Shënoni emrin e intervistuesit, çështjet 
kryesore dhe ndonjë pyetje të pazgjidhur 
në mendjen tuaj . Ky informacion mund t’ju 
nevojitët për intervistën e dytë. 

Nëse nuk merrni asnjë njoftim në kohën e 
lajmëruar, telefononi për të pyetur.

Gjatë intervistës: JI VETVETJA! 
Intervista është momenti që ju të tregoni 
atë që dini të bëni dhe atë që doni të bëni, 
por e gjitha kjo me thjeshtësi, modesti 
dhe pa asnjë teprim.

Mbani mend aftësitë të cilat presin dhe 
vlerësojnë intervistuesit:

►		Motivacion dhe entuziazëm
►		Aftësi për të zgjidhur problemet
►		Inteligjencë
►		Aftësi për t’u përshtashtur
►		Ndershmëri dhe integritet
►		Aftësi/njohuri teknike
►		Paraqitje dinjitoze
►		Shprehitë sociale
►		Besim tek vetja
►		Inisiativë dhe aftësi për të marrë  
      vendime



Jo gjithmonë, por ka raste kur intervista 
kryesore pasohet me të tjera. Intervistat e 
mëtejshme janë të formave të ndryshme dhe 
bëhen për të vlerësuar përshtatshmërinë tuaj 
me punën për të cilën ju aplikoni. Punëdhënësit, 
përsëri do të kërkojnë të dinë sa ju do të jeni në 
gjendje të plotësoni nevojat e organizatës. 

Në se ju ftojnë “për të folur me drejtuesit në 
zyrë” ose “për të takuar administratorët apo një 
drejtues seksioni” ndoshta kjo do të thotë se ju 
mund të keni një seri intervistash me një ose 
më shumë njerëz në vendin e punës.

Nuk lodhemi duke theksuar rëndësinë e pre-
gatitjes para çdo interviste. Rilexoni kërkesën 
tuaj për aplikim, shënimet e intervistës së parë 
dhe broshurën e kompanisë. Përpiquni të gjeni 
sa më shumë informacion për organizatën, 
kompaninë, ndërmarrjen. Përpiquni të takoni 
e bisedoni me punonjësit që punojnë në orga-
nizatë ose në fusha të ngjashme. Mos ngur-
roni të kërkoni ndihmë në këtë fazë. Rivlerë-
soni edhe njëherë në mendjen tuaj intervistën 
e parë dhe mendoni pikat e forta dhe pikat e 
dobëta. Mund t’ju duhet të theksoni përvojat 
apo aftësi që nuk i treguat mjaftueshëm herën 
e parë. Në se vendi i punës për të cilin keni 
aplikuar është shumë teknik, atëherë lexo dhe 
përgatitu më mirë në atë fushë.

INTERVISTAT E MËTEJSHME

Zakonisht struktura e një interviste është si 
më poshtë:

► Pjesa hyrëse: janë zakonisht pyetje të 
shkurtra personale për të vendosur tonin e 
bisedës.
► Përvoja e punës: punëdhënësi kërkon të 
dijë cilat janë përvojat e punës dhe vendet 
ku keni punuar më parë, por mbi të gjitha 

STRUKTURA DHE DISA 
PYETJE QË PËRDOREN  
RËNDOM NË INTERVISTA

cilësinë e kësaj përvoje, sa i suksesshëm dhe 
i angazhuar keni qenë.
► Arsimimi: cilat shkolla keni mbaruar dhe 
me çfarë rezultatesh. Shumë rëndësi kanë 
kurset e formimit apo kualifikimit. 
► Qëllimet e Karrierës: punëdhënësi do të 
dijë nëse ju keni qëllime për veten, është e 
rëndësishme të flisni për interesat tuaja edhe 
pse ato mund të jenë afatgjata dhe përtej pu-
nës për të cilën po aplikoni. Punëdhënësi do 
t’ju vlerësojë më shumë nëse shikon se ju jeni 
një i ri me interesa dhe me dëshirën për të 
punuar dhe për t’u formuar gjithmonë.
► Tiparet e personalitetit: Kjo është një pjesë 
shumë e rëndësishme e intervistës. Sigurisht 
që punëdhënësi do të marrë në punë një të ri 
që ka aftësi teknike dhe përvojë, por mbi të 
gjitha punëdhënësi do të ketë sigurinë se i riu 
që do të futet në kompaninë dhe kolektivin që 
ai drejton, ka tipare pozitive personaliteti dhe 
sjellje të pëlqyeshme.

Seksioni i mëposhtëm përmban një përm-
bledhje me pyetje që mund t’ju bënë gjatë 
një interviste. Lexojini, formuloni me mendje 
nga një përgjigje, madje edhe bëni një provë 
me miqtë. Ndonjëherë ju ndihmon edhe të 
bëni rolin e intervistuesit. Pyesni një mik dhe 
vlerësojeni përgjigjen e tij me sy kritik; shiko-
ni formën e organizimit, mënyrën e të shpre-
hurit, dhe fjalorin e përdorur. Mbi të gjitha a 
arrin përgjigja të përojë mesazhin e duhur? 
Mësoni prej gabimeve. 

►	Më trego për veten tënde? 
►	 Më trego diçka për shkollën që ju keni 
kryer?
►	Sipas mendimit tënd, kush ishtë gjëja më 
e mirë në shkollë?
►	 Pse zgjodhe këtë shkollë, këtë kurs? Ai 
plotësoi ajo prishmëritë e tua?
►	Cilat aspekte të kursit ishin më të vështira? 
Kishit ndonjë sfidë?
►	Më trego më shumë për projektin/tëmen e 
diplomës. Çfarë mësove nga kjo?



►	Më trego për ndonjë punë të shkruar që 
ke bërë: ese, hartim, projekt. Cilat janë hapat 
që ndoqe?
►	Ke folur ndonjëherë në publik? Më trego 
se si je pregatitur për këtë dhe si shkoi?
►	A je i/e kënaqur me rezultatet e arritura? 
►	Cili është zhgënjimi juaj në shkollë?
►	Më trego më shumë për interesat e tua?
►	Cilët janë faktorët që kanë ndikuar në qël-
limet e tua të karrierës?
►	Ku keni aplikuar më parë?
►	Çfarë mendon ti se të lidh më shumë me 
punën dhe kompaninë që po aplikon?
►	 Më trego për ndonjë punë sezonale që 
keni bërë më parë? Si e përfitove këtë punë? 
►	Cila nga këto punët që ke kryer ka dhënë 
më shumë kënaqësi? 
►	Cili është vlerësimi, mendimi i punëdhë-
nësve të mëparshëm për ty?
►	Cili është mendimi i kolegëve apo shokëve 
të tu të shkollës?
►	Si e organizon kohën tënde dhe si i vendos 
përparësitë?
►	Sa vend në ditën tënde, zënë interesat e 
tjera përveç punës, apo shkollës?
►	Sa ndihmoni në familje?
►	Si punon dhe si i vendos marrëdhëniet me 
të tjerët në grup?
►	 Si ndjehesh për të punuar me një grup 
njerëzish që kanë prejardhje, moshë, kulturë 
të  ndryshme?
►	Kur keni punuar, apo keni marrë pjesë një 
një grup, zakonisht në çfarë roli e ke gjetur 
veten: drejtues;  krijues “idesh”; organizues 
praktik,  optimisti, shkaktuesi i problemit?
►	A mendon që di t’i motivosh të tjerët dhe 
si e bënë këtë? Më jep dot ndonjë shembull?
►	Në se të themi se do të jesh drejtues i 
njerëzve që mund të jenë më të vjetër në 
moshë dhe punë se ti, cfarë do të mendoje? E 
përfytyron dot se si do të silleshe?

►	 Të ka ndodhur të mos biesh dakort me 
pjesën tjetër të grupit? Si ke reaguar?
►	Si përballesh me një anëtar të grupit, i cili 
nuk merr përsipër përgjegjësitë e tij/saj?
►	Çfarë shihni ju si pikat më të forta tuajat?
►	 Cilat janë pikat e dobëta, apo ndonjë 
mangësi që mund të keni?
►	 Çfarë cilësish apo aftësish mendoni se 
mund të përfitoni në punë/karriere?
►	Si merrni vendimet ju? A mund të na re-
goni një rast vendimmarrje të vështirë?
►	A mund të tregoni për ndonjë përvojë jetë-
sore që ka ndikuar më shumë në formimin 
tuaj si qytetar, si individ?
►	A mund të japësh një shembull  konkret se si 
keni kapërcyer problemet apo vështirësitë?
►	Sa mirë arrini t’i përgjigjeni një presioni 
ose të kaloni kriza të ndryshme? Më jep një 
shembull konkret
►	Na trego një shembull të një dështimi. Si 
ke reaguar? Çfarë ke bërë më pas?
►	 Si i trajton dhe e vendos komunikimin 
me njerëz të vështirë? Kë quan njerëz të 
vështirë?
►	 Nëse një vendim është kundra teje-si e 
pret atë? Si reagon?
►	Si mendon se mund të fitosh besimin dhe 
respektin e klientit/kolegut?
►	Keni një hero apo një shembull personal? 
Përse?
►	Për çfarë arritjesh je më shumë krenar?
►	Çfarë ka qene diçka që sfida më e madhe 
për ty?
►	Ku e shikon veten pas 5 vjetësh?
►	Cila është puna jote ideale?
►	Pse ju jeni më i mirë se aplikantët e tjerë?
►	 Nëse keni më shumë se një mundësi 
punësimi, çfarë kriteri do të përdorni për të 
marrë një vendim?
►	Ndonjë gjë tjetër që do të na e thuash?



Punësimi dhe migrimi i të rinjve
Përfitimi i Dobive dhe Pakësimi i Rreziqeve

•  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. 

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


