KANDIDATET PËR KRYESI – MANDATI 2021-2023
LAPSH - GJENEVË
E diel, 27 qershor 2021, 19:00
Platforma: Zoom

Kandidatët për kryesi duhet të mbushin formularin deri më 20 qershor 2021 në
faqen: www.lapshgeneve.com/kuvendi
TË GJITHA POSTET JANË PA PAGESË
CDO ANËTAR I KRYESISË DUHET TË PAGUAJ ANËTARËSINË
(50 FR. / VIT përveç prindërve që kanë paguar anëtarësinë për fëmijët et tyre)
1. Posti: Kryetar (1). Njohuritë e kërkuara:
a. Zoton gjuhën shqipe dhe frënge (drejtshkrim të përsosur në dy gjuhët)
b. Ka njohuri në informatikë (Word, Excel, Bexio, Zapier, Wordpress, Google
Apps, Adobe Pro, përgatitje të formulareve), kontabilitet (bazë), dizajn (bazë)
2. Posti:
a.
b.
c.

Sekretar (1). Njohuritë e kërkuara:
Përgjegjës për proces-verbal, kërkesa të subvencione, kërkesa të klasave
Zoton gjuhën shqipe dhe frënge (drejtshkrim të përsosur në dy gjuhët)
Njohuri informatike bazë (Word, Excel, skanim dhe printim, formulare)

3. Posti: Arkëtar (1). Njohuritë e kërkuara:
a. Njohuri në kontabilitet (vetëm për përfundimin e kontabilitet)
b. Njohuri të programit Bexio dhe të e-bankingut PostFinance dhe njohuri
informatike bazë (Word, Excel, skanim dhe printim)
c. Drejtshkrim të përsosur në frëngjisht
4. Posti: Përgjegjës i Zyrës (1). Njohuritë e kërkuara:
a. Njohuri bazë në informatikë (skanim të dokumenteve, printim të
dokumenteve)
b. Të shkoj në zyre çdo javë në një ditë të caktuar
c. Përgjegjës për logjistikën dhe takimet me prindër
5. Posti: Përgjegjës pedagogjik (1)
a. Njohuri dhe eksperiencë në arsim në Zvicër
b. Njohuri informatike bazë (Word, Excel, skanim dhe printim)
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6. Posti:
a.
b.
c.
d.

Përgjegjës i komunikimit (1)
Njohuri dhe eksperiencë me rrjetet sociale (Facebook, Instagram)
Njohuri në dizajn grafik
Drejtshkrim në shqip dhe njohuri në frëngjisht
Mundësi të përgjigjet në telefon gjatë ditës (Skype)

7. Posti:
a.
b.
c.

Përgjegjës i manifestimeve (1)
Organizon festat e ndryshme të LAPSH-së
Njohuri në gjuhën shqipe (drejtshkrim) dhe frënge
Ka njohuri mbi organizimin e manifestimeve (aspekte logjistike,
organizative, din të bëj kërkesat në komunë/polici/zjarrfikës etj.)

8. Posti: Përfaqësues i prindërve (1)
a. Të ketë së paku një fëmijë të regjistruar në shkollë shqipe në 3 vitet e fundit

Dokumentet përcjellëse do të publikohen në faqen tonë të internetit
www.lapshgeneve.com/kuvendi disa ditë para Kuvendit.
Cointrin, më 16 maj 2021
Liburn Mehmetaj, Kryetar
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