
Mundësi për një 
fillim të ri dhe perspektivë 

pune në Shqipëri dhe Gjermani ALB



Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Arsim Profesional  
dhe Karrierë në Shqipëri (DIMAK Albania) ofron informacion dhe këshillim 
individual për të gjithë ata që kërkojnë të punësohen apo janë duke  
ndjekur arsimin profesional ose kurse kualifikimi në Shqipëri apo  
Gjermani. Gjithashtu, DIMAK Albania ofron informacion dhe këshillim për  
të gjithë ata që janë duke u përgatitur për të emigruar në mënyrë të  
rregullt drejt Gjermanisë.

Përveç kësaj, DIMAK ofron këshillim psiko-social dhe profesional, si dhe 
mbështet personat që janë kthyer nga emigracioni për t’u riintegruar. 
Kështu, qendra punon për të lehtësuar fillimin tuaj të ri pas kthimit në 
Shqipëri.

Në sektorët e punësimit, arsimit profesional dhe karrierës në Shqipëri, 
qendra bashkëpunon ngushtë me Shërbimin Kombëtar të Punësimit,  
i cili këshillon, informon dhe orienton këdo që kërkon punë, si dhe  
ndërmjetëson vende pune.

Jeni në kërkim pune në 
Shqipëri?
Apo mendoni të  
emigroni në Gjermani?

Ne ju ofrojmë këshi
llim rreth mundësive  

të punësimit apo të  
arsimit profesional 

si në Shqipëri, ashtu 
edhe në Gjermani. 

Ne ju mbështesim 
të integroheni sërish 

në Shqipëri. 

Jeni kthyer nga 
emigracioni? 

Ne ju ofrojmë mbështetje  
psikosociale, këshillim  

rreth mundësive të punësimit, 
formimit profesional apo  

zhvillimit të karrierës.

Doni të rinisni jetën në  
Shqipëri, por keni  
vështirësi në riintegrim?  
Keni nevojë për këshillim 
dhe mbështetje?



… nëse kërkoni mundësi punësimi apo cikle të arsimit 
profesional në Shqipëri

   Informacion dhe këshillim rreth mundësive të arsimit profesional,  
zgjedhjes së profesionit dhe perspektivave në tregun e punës

   Informacione mbi zhvillimin e kualifikimeve profesionale dhe trajnime 
mbi sipërmarrësinë, si dhe rekomandimi i ofertave relevante të punës.

   Informacion rreth shërbimeve të ndryshme që ofrojnë institucionet  
publike

   Përgatitja e dosjes së aplikimit dhe përgatitje për intervistat e punës
   Panaire pune
   Këshillim rreth trajnimeve për sipërmarrësit e rinj
   Informim dhe rekomandim pranë qendrave që ofrojnë cikle të kualifikimit  

profesional apo trajnime afatshkurtra në fusha të ndryshme

… nëse jeni kthyer apo dëshironi të ktheheni në Shqipëri 

   Këshillim sipas nevojave individuale pavarësisht nëse ndodheni ende 
jashtë vendit apo jeni kthyer në Shqipëri

   Informacion rreth mundësive të punësimit apo të kualifikimit për tregun 
e punës në Shqipëri

   Informacion dhe rekomandim pranë programeve mbështetëse si dhe 
trajnime në fushën e riintegrimit social e profesional

   Kontakt dhe rekomandim me zyra, institucione e struktura të tjera  
këshilluese të organizatave jofitimprurëse

   Mbështetje dhe këshillim gjatë kërkimit aktiv të vendeve të punës dhe 
kontakt me struktura të ndryshme që mbështesin sipërmarrësit e rinj

… nëse dëshironi të emigroni

   Informacion rreth kritereve të migrimit të rregullt
   Trajnime për përgatitjen e dosjes së aplikimit dhe përgatitje për  

intervistat e punës
   Këshillim referues
   Sesione informative të dedikuara për mundësitë e ndryshme në  

Gjermani (punësim, trajnim, studim, kurse të ndryshme, etj.)
   Informacione rreth punësimit sezonal në Gjermani

Të gjitha shërbimet  
ofrohen falas!

Shërbimet tona për Ju …
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Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Arsim 

Profesional dhe Karrierë (DIMAK Albania) është pjesë 

e mbështetjes të Ministrisë Federale Gjermane për 

Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) për rikthim 

vullnetar dhe riintegrim te qendrueshëm.

Në Shqipërisë drejtohet nga Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Botuesi:

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Selia qendrore në Bonn dhe Eschborn

Programi Global Migrim për Zhvillim

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

65760 Eschborn, Deutschland

T (+49) 61 96 79 – 0

E info@giz.de

I www.giz.de

Ju mirëpresim në qendrat tona në Tiranë dhe Shkodër.
Na kontaktoni dhe një nga këshilltarët tanë do të kujdeset  
personalisht për rastin tuaj!
DIMAK Albania është vetëm një telefonate larg:

Duke qenë se për shkak të pandemisë së COVID-19 ndodhin edhe ndryshime të  
papritura, ju lutemi të verifikoni orarin e pritjes së qendrave në faqen elektronike  
www.startfinder.de ose të interesoheni për këtë gjë përmes telefonit. Gjithashtu duhet 
të keni parasysh, që për shkak të pandemisë së COVID-19 mund të ketë kufizime lidhur 
me shërbimet e ofruara. Ju lutemi të informoheni përmes telefonit ose me e-mail  
lidhur me faktin nëse shërbimet do të vazhdojnë të ofrohen normalisht apo me kufizime. 

Informacione të mëtejshme mund të gjeni edhe në: 
www.startfinder.de/sq

DIMAK Albania - Zyra Tiranë

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
German Development Cooperation Office 
Rr. Asim Zeneli Nr.6 
Tirana, Albania

 
Na kontaktoni:
E hënë – e premte: 
09:00 – 15:00

DIMAK Albania – Zyra Shkodër

Bulevardi Zogu I, nr.7, 
4001 Shkodër, Shqipëri

 
 
 
 
Na kontaktoni:
E hënë – e premte: 
09:00 – 13:00

AGJENCIA KOMBËTARE E
PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE

     +355 (0) 69 706 0005 – Qendra Tirana; 
Këshillim mbi riintegrimin dhe mundësitë 
në Shqipëri

     +355 (0) 69 34 21 679 – Këshillim mbi studimin apo migrimin e rregullt drejt Gjermanisë
      dimak-albania@giz.de          facebook.com/DIMAKAlbania/

     +355 (0) 69 20 40 447 – Qendra Shkodër; 
Këshillim mbi riintegrimin dhe mundësitë 
në Shqipëri

Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë (DIMAK)

Realizuar: Në emër të


