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APLIKIM PËR PUNË
http://www.dukagjinicollege.eu/Konkurse/Aplikimi-perpune-dukagjini.pdf
APLIKIM PËR PUNË (Stafi akademik) Kolegji Evropian Dukagjini është punëdhënës i cili ofron mundësi të barabarta për
punësim dhe nuk

NJOFTIM APLIKIM PER VEND PUNE Specialist ne Drejtorine e te ...
http://www.lezha.org/doc/Aplikim_5_Gazete.pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE . BASHKIA LEZHE . DREJTORIA BURIMEVE NJEREZORE . Bashkia - Lagja “Skenderbeu”,
Sheshi “Gjergj Kastrioti”, Lezhe - ALBANIA tel/fax ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES
http://www.durres.gov.al/pdf/konkurimin_vende_pune.pdf
për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për aplikim për leje ... Drejtori merr pjesë në të gjitha bisedat me kandidatët
për pozicione pune brenda ...

www.alphabank.al
http://www.alphabank.al/files/1/APLIKIM%20PUNE%20FINAL.doc
APLIKIM PER PUNE Nëse dëshironi te dërgoni C.V tuaj përmes e-mail_it ( në një format dokumenti ne Word), lutemi te
plotësoni fushat përkatëse te aplikimit me ...

PAKETË INFORMUESE PËR NORVEGJINË - Migrant Service Centres
http://www.migrantservicecentres.org/userfile/Destination%20Country%20Fact%20Sheet%20NORWAY_al.pdf
Nëse një au pair dëshiron të ndërrojë familjen pritëse, ai/ajo duhet të paraqesë një aplikim për leje pune.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, January 2010 ...
http://photos.state.gov/libraries/macedonia/8573/MarchArchive2011PforDFs/DS-160PPs-al.pdf
Formulari i ri online për aplikim për vizë jo-emigruese, DS-160 i zëvendëson këta ... DS-158 “Kontakt informatadhe histori për
përvojë pune të

www.md-ks.org
http://www.md-ks.org/repository/docs/Konkurs_per_permbarues_privat_per_publikim.doc
Afati për aplikim është tridhjetë (30) ditë nga dita e shpalljes së konkursit. ... 038 200 18 233, çdo ditë pune prej orës

08:00-16:00. 1 . Author:

Prishtina, 20 - IPKO
http://ipko.com/uploads/files/aplikacioni%20IPKO%20final.doc
Forma për aplikim për punë (Përgjithshme) Ipko është punëdhënës i cili ofron mundësi të barabarta për punësim dhe nuk
diskriminon kandidatët e mundshëm ...

APLIKACION PËR PUNË - Agjencioni për Financim në Kosovë
http://www.afkonline.org/aplikacion_per_pune.pdf
cila ndërlidhet me këtë aplikim për punë. Përzgjedhja preliminare do të bëhet duke u bazuar në informatat e marra ngy ky
aplikacion.

KONKURS PUBLIK PËR VENDE PUNE 2. Zyrtar/e Administrativ për ...
http://www.postakosoves.com/repository/docs/KONKURS_PUBLIK_PER_VENDE_PUNE.pdf
KONKURS PUBLIK PËR VENDE PUNE . Titulli i pozitës: 1. Inxhinier i Elektroteknikes, 1 ekzekutues . 2. ... deri në afatin e
paraparë për aplikim me shenjën ”PËR
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