RREGULLAT QË DUHEN ZBATUAR GJATË APLIKIMIT

Punëkërkues
Për tu regjistruar me sukses ne faqen puna.gov.al dhe për të përfituar nga shërbimet që ofron ky
shërbim elektronik duhen zbatuar rregullat si më poshtë:
1- Mbasi klikon mbi linkun REGJISTROHU plotëson të dhënat me kujdes.
2- Në fushën NID numri personal duhet te jete me 10 karaktere
3- Në fushën e Datëlindjes përdorni kalendarin përbri fushës per lehtësi .
4- Tregoni kujdes të vendoset një adresë emal-i e vlefshme dhe e sakte. Preferohen në
domain-e yahoo.com, gmail.com, hotmail.com .
5- Mbas plotësimit klikohet butoni RUAJ
6- Nqs të dhënat janë hedhur sakte, sistemi ju lajmëron me një shënim “Shënimet janë
ruajtur me sukses. Logohu Mbylle”
7- Klikoni mbi linkun Logohu dhe në menunë kryesore klikoni mbi butonin PROFILI .
8- Tashmë ju jeni loguar ne sistemin online . Ndiqni udhëzimet e manualit ne Menunë
kyesore NDIHMË për të plotësuar CV dhe përfituar nga shërbimet e tjera.
9- Emër i përdoruesit dhe Fjalëkalimi do të shkojnë automatikisht në email-in e vendosur
nga ju gjatë regjistrimit.
10- Bëni kujdes gjatë logimit për të vendosur saktë karakteret e Fjalëkalimit.

Punëdhënës
Për tu regjistruar me sukses në faqen puna.gov.al dhe për të përfituar nga shërbimet që ofron ky
shërbim elektronik duhen zbatuar hapat si më poshtë :
12345-

Kliko mbi linkun REGJISTROHU tek hapësira e punëdhënësit
Plotëso me kujdes të dhënat e fushës NIPT
Zgjidh Qarkun , Rrethin dhe Njësinë administrative ku ndodhet biznesi juaj.
Zgjidhni me kujdes Zyrën e Punës që mbulon rajonin ku ndodhet biznesi juaj.
Në kuadratin më poshtë “Adresa e zyrës” shfaqet adresa dhe numri i telefonit të zyrës së
përzgjedhur.
6- Plotëso saktë adresën e email-it, pasi në këtë adresë do dërgohet automatikisht Emri i
përdoruesit dhe Fjalëkalimi.

7- Mbas plotësimit kliko “Konfirmo regjistrimin”.
8- Sistemi ju këshillon me anë të një mesazhi me gërma te gjelbërta për të kontaktuar me
zyrën ë punës të përzgjedhur nga ju gjatë regjistrimit.
9- Mbasi kontaktohet me Zyrën e Punës, kërkohet nga ana e një specialisti të zyrës për të
bërë aktivizimin e llogarisë tuaj.
10- Mbas këtij momenti ju mund të përdorni llogarinë tuaj në Sistemin e Shërbimeve të
Punësimit.

