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Pyetesori do te na sherbeje per njohjen e tregut te punes, dhe nxitjen e punesimit per te rinjte. Ju lutem 

vendosni X në përgjigjen që mendoni apo shkruani mendimin tuaj në hapësirën përkatëse. 

Informacion i përgjithshëm  

1. Pozicioni i të intervistuarit: 

  - Pronar                                             ⎕ 

   -Drejtor ekzekutiv                            ⎕ 

  - Menaxher                                        ⎕ 

  - Tjetër ___________________________________ 

2. Sektori në të cilën vepron kryesisht firma juaj  

- Prodhim                                            ⎕  

- Tregti                                                ⎕ 

- Shërbim tjetër                                   ⎕   

 Ju lutem specifikoni___________________________  

3. Madhesia e firmes suaj  

- Biznes i vogel                             ⎕ 

- Biznes i madh                             ⎕ 

Ju lutem specifikoni___________________________ 

4. TË DHËNA TE PERGJITHSHME TE BISNESIT  

Emri i biznesit____________________________________________________________ 

Nr. Kontakti_______________________________________________ 

Titullari___________________________________________________________________ 

Viti i fillimit të aktivitetit______________________________________________________ 

Lloji i aktivitetit______________________________________________________________ 

Numri i punonjësve  __________________________________________________________ 
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Mosha mesatare e stafit ___________________________  

Nr. Meshkuj ______________    Nr.Femra________________ 

Largime nga puna gjatë vitit të fundit ?                  Po ⧠   Jo ⧠ 

Nëse po, për çfarë arsyeje? _______________________________________________________ 

Punesime te reja gjate ketij viti                              Po ⧠   Jo ⧠ 

Nevoja për staf _________________________________________________________________ 

5. TË DHËNA SPECIFIKE TE BISNESIT 

Mënyra e gjetjes sw personelit_________________________________________________________ 

⧠  Përshtypje e mirë                                                          ⧠  Prezencë pozitive                                 

⧠  Edukim (CV e mire)                                                     ⧠  Njohje familjare 

⧠  Rakomandime nga  persona të besueshëm                   ⧠  Vetëm me eksperienca të mëparshme pune  

6. BURSA E PUNES 

A KENI NJOHURI PER BURSAT E PUNES?                         PO  ⧠        JO ⧠      

A jeni te gatshem te bashkepunoni ne kete drejtim?                   PO  ⧠        JO ⧠      

Nëse mund të përfitoni një bursë pune, çfarë pozicioni ofroni? 

__________________________________________________________________________________ 

A DO TË PUNËSONIT PERSONA ME BURSËN E PUNËS  ?            PO  ⧠        JO ⧠      

Nese po: 

⧠  Po, nëse personi tregohet i pershtatshem dhe do kem kushte ekonomike,  edhe mund ta punësoj. 

⧠  Po, por nuk kam mundësi për vazhdimësi.  

Nëse pranoni, cilat nga kategoritë NUK jeni të gatshëm të punësoni? 

⧠  Paaftësi fizike/invaliditet                                              ⧠  Abuzim me substanca 

⧠  Viktima dhune/shfrytezimi                                           ⧠  Probleme penale 

⧠  Kushte familjare  e sociale                                            ⧠  ASNJËRËN (mund të punesojë çdokend) 

Emri i Intervistuesit                                                                                    Ju Faleminderit 
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