Bashkia Tropojë

Foumi Shqiptar Social Ekonomik - ASET

Thirrje për përgatitjen e një videoje
Forumi Shqiptar Social Ekonomik – ASET është një OJF e themeluar në vitin 1999 (www.aset-al.com). Në kuadër
të projektit “Nxitja dhe promovimi i turizmit të aventurës përmes vizitave në shpellat e Bashkisë Tropojë”, ASET
dëshiron të realizojmë një video për të bërë promovimin e turizmit të shpellave në bashkinë Tropojë. Teksti në
gjuhën angleze dhe fotot do të ofrohen nga ana jonë Projekti po zbatohet në kuadër të ReLOaD, i cili financohet
nga BE dhe zbatohet nga UNDP, me bashkëfinancimin e Bashkisë Tropojë.
Thirrja është e hapur për subjekte/biznese dhe për individë.
Kërkesa për aplikantët pontencial subjekte/biznese:
1. Të ketë statusin juridik të biznesit dhe të ketë në objekt biznesi edhe përgatitjen e videove
2. Të ketë eksperiencë pune në biznesin e përgatitjes së videove jo më pak se 1 vit
Kërkesa për aplikantët pontencial individë:
1. Të ketë statusin juridik të biznesit si individë me objekt pune përgatitjen e videove
2. Të ketë eksperiencë pune në biznesin e përgatitjes së videove jo më pak se 1 vit
Përparësi kanë Kompani dhe individë që ndodhen në Tropojë;
Dokumentacioni i kërkuar:
A. Bizneset e interesuara duhet të paraqesin dokumentacion si në vijim: NIPT
1. Dokumenti që vërteton se është i regjistruar si biznes për përgatitjen e videove sipas legjislacionit
Shqiptar në fuqi (ekstrakti i QKB)
2. CV me links të punimeve të mëparëshme.
3. Të paraqes ofertë financiare
B. Individët e interesuar duhet të paraqesin dokumentacion si në vijim:
1. Letër interesi dhe referenca pune
2. Të paraqes ofertë financiare
3. CV me links të punimeve të mëparëshme;
NUK pranohen oferta dorazi dhe pagesa realizohet me transfertë bankare mbas dorëzimit të punës.
Për cdo informacion shtesë na shkruani në info@aset-al.com jo më vonë se data 26 Dhjetor 2019
Dokumentat do të dërgohen elektronikisht në adresën e e-mailit info@aset-al.com
Dokumentacioni duhet të dërgohet brenda datës 5 Janar 2020

Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor – ReLOaD financohet nga Bashkimi
Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

