
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ICE - Agjencia për promovimin dhe ndërkombëtarizimin e firmave italiane 

Pallati i Kulturës, (K.II), Sheshi Skënderbej, 

Tirana, Albania 

T +355 4 2251 051/ 034/ 036 

tirana@ice.it 

 

 
 
 
Oggetto (Objekti): Domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione di un Assistente 
Analista di Mercato, con contratto a tempo determinato presso il Desk ICE-Agenzia di Valona 
(Aplikimi për pjesëmarrje në përzgjedhjen për punësimin e një Asistent Analist Tregu me një 
kontratë me afat të caktuar në Deskun e ICE- Agjencia Vlorë) 
 
 

Il/La sottoscritto/a (I/E nënshkruari/a) _______________________________________________ 

nato/a (lindur/në) ______________________________(_____)  il (më) ______________________ 

residente a (rezident në)______________in Via/Piazza (në Rrugën/Sheshin)________________ 

n. (nr.) __ Tel. (Tel.)_____________________ indirizzo di posta elettronica (adresa e postës 

elektronike)_____________________  

da utilizzare per comunicazioni relative alla presente selezione (për t’u përdorur për 

komunikime të lidhura me përzgjedhjen në fjalë). 

 
 

DICHIARA (DEKLARON) 

• di essere cittadino (të jetë shtetas) ______________________________________ 

• di risiedere in Albania dal (banues në Shqipëri nga)___________________________ 

• di essere fiscalmente residente in Albania (të jetë me residencë fiskale në Shqipëri) 

• di avere il permesso di lavoro e di residenza (solo per i cittadini non albanesi) (të ketë 

leje pune e leje qëndrimi {vetëm për shtetasit jo shqiptarë}) 

• di non avere riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti in Albania e in 

altri Stati (të mos ketë dënime penale dhe të mos i jetë nënshtruar hetimeve në Shqipëri 

dhe në Shtete të tjera) 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio (të zoteroje titullin e studimit të 

mëposhtëm) _______________________________________ 

• che i dati e le informazioni fornite nel proprio Curriculum Vitae sono vere e rispondenti 
alla realtà (që të dhënat dhe informacionet e paraqitura në Curriculum Vitaen e tij janë 
të vërteta dhe i përgjigjen realitetit) 

 

ALLEGA (BASHKËLIDH) 

• Curriculum Vitae dettagliato (Curriculum Vitae të detajuar) 

• Documento di identità rilasciato dalle autorità albanesi in corso di validità (dokument 

identifikimi të vlefshëm, të lëshuar nga autoritetet shqiptare) 

• Certificazione relativa all’assenza di eventuali condanne penali nonché di carichi 
pendenti (vertetim lidhur me mungesën e ndonjë dënimi penal ekzitues dhe denimeve 
te pritshme). 
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• Copia dei titoli di studio (votazioni incluse) come da Curriculum Vitae debitamente 
firmato (kopje të titujve të studimit (përfshirë notat) si në Curriculum Vitae të 
nenshkruar sic duhet). 
 
 

Autorizza la raccolta dei presenti dati e informazioni per il procedimento in corso (Autorizon 
mbledhjen e këtyre të dhënave dhe informacioneve për procedurën në vazhdim). 
 
 
Luogo e data (Vendi dhe data)________________ 
         
  

Il dichiarante (Deklaruesi) 
 

______________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

(nënshkrimi i plotë dhe i lexueshëm) 
  

 
 
Da inviare insieme alla prevista documentazione a selezione.desk.valona@ice.it entro le h. 
12.00 del 7 marzo 2022, indicando nell’oggetto del messaggio di trasmissione la dicitura 
“Selezione Desk Valona”. 
(Të dërgohet së bashku me dokumentacionin e kërkuar tek selezione.desk.valona@ice.it 
brenda orës 12.00 të datës 7 mars 2022, duke shkruar në objektin e mesazhit të dërguar fjalinë 
“Selezione Desk Valona” {"Përzgjedhje Desk Vlora"}).  
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