
Aplikacioni për punësim / Job Application
Fushat me shenjën * janë të obliguara. / Fields with * symbol are required.

Duke u bazuar në parimet e partneritetit të SPAR në mbarë botën Ne në SPAR Kosova kemi nisur 
udhëtimin në të ardhmen e “retail-it” Kosovar, duke u fokusuar tek konsumatorët tanë, të cilëve do 
t'ju ofrojmë cilësi të lartë dhe vlerë të shtuar për çmimin, duke garantuar freski, përzgjedhje, dhe 
shërbim të përsosur. 
Nëse keni talent, përvojë, dëshirë dhe ju sfidon e ardhmja, Ju ftojmë t'i bashkoheni ekipit tonë në 
hapjen e dyqaneve të SPAR Kosova në Prishtinë, duke aplikuar për pozitën në vijim: 
 

INFORMATAT PERSONALE / PERSONAL DETAILS
(Paraqitja e kësaj forme nuk përfshin asnjë angazhim për asnjë palë) 
SPAR KOSOVA është punëdhënës i mundësive të barabarta. 
Të gjitha informatat e marra janë të nevojshme për përpunimin e aplikacioneve. 
  
(Submission of this form involves no commitment on either side) 
SPAR KOSOVA is an equal opportunities employer. 
All information obtained is necessary to process applications. 
 

1. Pozita për te cilën aplikoni:

Position applied for:

 

Orar i plotë / Full Time
Gjysmë orar / Half Time
Të dyjat më lartë / Both of the above

2. Ku jeni njoftuar për këtë shpallje? / Where did you learn of this vacancy?



3. Emri dhe Mbiemri: / First Name and Last Name

4. Numri i telefonit: / Telephone Number

5. E-mail adresa: / Email Address

6. A jeni mbi moshën 18 vjeçare? Are you over 18 years of age?

Po / Yes
Jo / No

7. Aftësite dhe kualifikimet / Skills & Qualifications

8. Informatat e edukimit tuaj / Your education details

9. Trajnimet shtesë / Additional Training Courses

10. Emri i Shkollës ose Institucionit,Titulli, Viti i përfundimit / Name of School or College, Title, 
Date



11. Të dhënat e kurseve dhe trajnimeve të ndjekura, Data / Training Courses and attended 
Dates

12. Historia e punësimit (e filloni nga puna e fundit). / Employment history (present or latest 
employment first). 
Data emri i punëdhënësit, natyra e punës, arsyeja e ndërprerjes, adresa dhe përgjegjësitë. 
Dates, employer’sname, nature of work, reason for leaving, address and responsibilities.

13. Referencat / References

Ju lutemi emëroni dy punëdhënës të mëparshëm (me adresa dhe numra telefoni) të cilëve 
mund t'ireferohemilidhur me aftësitë dhe karakterin tuaj. Please name two previous employers 
(with addresses and phonenumbers) to whom we can refer concerning your ability and 
character.

14. A mund t'i kontaktojmë këto referenca?

Në çdo kohë / At any time
Vetëm pas ofertës / Only after offer

Informatat shtesë / Additional Information
15. A keni aplikuar më parë për punësim në SPAR? / Have you previously made an application 
for employment with SPAR?

Po / Yes
Jo / No



16. Nëse po, cili ishte rezultati i aplikimit tuaj? If yes, what was the outcome of your application?

17. A keni punuar ndonjëherë për SPAR? / Have you ever previously worked for SPAR?

Po / Yes
Jo / No

18. Nëse po, jepni detaje (p.sh lokacioni dhe datat e përafërta) / If yes, please provide details 
(e.g. location & approximate dates)

19. A keni ndonjë të afërm që punon në SPAR? / Do you have any relatives working with SPAR?

Po / Yes
Jo / No

20. Nëse po, ju lutemi shkruani informatat / If yes, please provide details

21. A keni dosje penale? / Do you have a criminal record?

Po / Yes
Jo / No

22. Listoni Hobit tuaja. / List your hobbies.



23. Ju lutem theksoni gjërat që i konsideroni si relevante. / Please mention anything else you 
consider relevant.

DEKLARATA E VËRTËTËSISË / DECLARATION
Unë vërtetoj se informacioni i mësipërm është i plotë dhe i saktë. Unë e kuptoj, nëse unë jam 
emëruar mesukses, çdo lëshim ose informacion i rremë ose mashtrues mund të çojë në 
diskualifikimin e aplikimit tim osendërprerjen e kontratës nëse punesohem nga SPAR KOSOVA.  
  
I certify that the above information is completeand correct. I understand, if I am successfully 
appointed, any omissions or false or misleading information maylead to disqualification of my 
application or termination of my contract if employed by SPAR KOSOVA.

Po / Yes

Data e aplikimit / Application date
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