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Për infermier - niveli Bachelor  
 

FTESË PËR SHPREHJE INTERESIMI, Pro 109 
PËRSHTATJA E KUALIFIKIMIT (Anpassungsmaßnahme) DHE PUNËSIMI  

në profesionin  

“Perkujdesës/e profesional/e ndaj të moshuarve” (Altenpflegefachkraft) 
 

APPK-Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë dhe Akademia Frankenwarte Würzburg nga Gjermania 

kanë arritur një marrëveshje për të shikuar mundësin e rekrutimit të 42 deri 48 kandidatëve nga Kosova për 

vitin 2020, për programin: “Përshtatja e Kualifikimit dhe Punësimi” në profesionin “Perkujdesës/e 

profesional/e ndaj të moshuarve” (Altenpflegefachkraft). 

Rekrutimi (përzgjedhja) do të filloj në shtator 2019 për tri grupe nga 14 deri 16 kandidatë, të cilët do të i 

fillojnë aktivitetet përkatëse në Gjermani në shkurt 2020, maj 2020 dhe shtator 2020. 

Programi është shumë i veçantë, me ofertat me të mira të mundshme, ofron mundësi të parapërgatitjes 

tremujore në Gjermani (pa kosto financiare), më pastaj të gjitha mundësitë tjera për përshtatjen e profesionit 

(Anpassungsmaßnahme) me mundësi të punësimit të përhershëm. 

Ky projekti i dedikohet të gjithë kandidatëve që: 

 Kanë të përfunduar studimet Bachelor për Infermieri; 

 Posedojnë Licencë pune, apo janë në përfundim të saj; 

 Posedojnë njohuri të gjuhës Gjermane, apo janë të gatshëm të investojnë në mësimin e gjuhës 

Gjermane; 

 Në jetën e tyre profesionale, kanë synim dhe motivim për t’u punësuar në Gjermani në profesionin 

e tyre; 

Me qëllim të informimit të drejtpërsëdrejti, për të gjitha këto masa, APPK, sikurse edhe në projektet e 

mëparshme, fton fillimisht të gjithë të interesuarit që të shprehin Interesimin e tyre duke dërguar një e-mail: 

 Në adresën: hr@appk.org  

 Me subjekt: “Shprehje Interesimi, Pro 109“  

 Më së largu deri me: 19.08.2019 në ora 16.30.  

Shprehja e interesimit pranohet vetëm përmes e-mail-it. Në e-mailin tuaj i dërgoni këto informata: 

 

 

Ju mirëpresim, 

Stafi APPK 

Shprehë interesimin tim për takime informuese- pro 109, me këto shënime: 

Mbiemri  

Emri   

Datëlindja dd / mm / vvvv 

Drejtimi i përfunduar i nivelit  Bachelor  

Viti i  përfundimit i nivelit  Bachelor  

Niveli i njohjes se gjuhës Gjermane, vendose një X në 

fushën përkatëse 

0  A1  A2  B1  B2  
 

Numri i telefonit  

http://www.appk.org/
mailto:hr@appk.org

