Gazetar Për Median Sociale
Punëdhënësi: CBS Creative Business Solutions
Vendndodhja: Tiranë
Statusi i Punës: Me kohë të plotë

Qëllimi i përgjithshëm i punës
AgroWeb.org kërkon të punësojë një gazetar/gazetare të medias sociale, me njohuri të thella
të rrjeteve mediatike online, energjik e me pasionin për shkrime e publikime interesante e
tërheqëse për lexuesit.
AgroWeb.org është në kërkim të profesionistëve por edhe të rinjve me pasion për lajmin, për
informacionin rreth të jetuarit shëndetshëm dhe në mënyrë inteligjente, me interes për
publikime që zgjojnë interesin e lexuesve dhe rrisin ritmin e përhapjes në rrjetet sociale.
Ai/Ajo do të punojë me ekipin e AgroWeb.org për të rritur vëmendjen e mbi 300 mijë lexues të
faqes në Facebook dhe mbi 12 mijë lexuesve në Instagram, si edhe ndjekësve në kanalet e
tjera sociale, përmes publikimeve, fotove, videove dhe postimeve shumë interaktive.
Kandidati ideal për këtë pozicion është një person i apasionuar për punën krijuese dhe me
interes të gjerë për interesat e konsumatorit. Ai ose ajo duhet të duan dhe të dinë të shkruajnë
për çështje që kanë të bëjnë me stilin e jetesës, ushqyerjen, shëndetin, zgjidhjet teknologjike
e të tjera.
Ai ose ajo duhet të përballojnë punën nën presionin e kohës dhe të jetë i/e aftë të përthithë
informacionet e reja sa më shpejt. Ky pozicion raporton te Kryeredaktori i AgroWeb.org
Detyrat dhe Përgjegjësitë











Të përgatisë dhe redaktojë në mënyrë profesionale shkrime dhe artikuj mbi
aktualitetin, kryesisht ngjarje dhe çështje që lidhen me konsumatorët
Të përgatisë shkrime me përmbajtje të fokusuar në tërheqjen dhe rritjen e audiences
së AgroWeb.org
Të jetë kreativ dhe i motivuar për të përgatitur artikuj sipas tendencave të rrjeteve
sociale të informimit
Të kontribuojë me ide dhe rezultate konkrete në rritjen e mëtejshme të audiences së
AgroWeb.org
Të ofrojë ide dhe propozime konkrete për tema aktuale që prekin interesat e publikut
Të postojë artikuj në portalin e AgroWeb.org dhe platformat sociale të tij
Të ndihmojë në zhvillimin e strategjive në rritjen e mëtejshme të portalit përmes ideve
të reja inovative
Të jetë i aftë të punojë nën presionin e kohës duke finalizuar materialet e kërkuara
brenda afateve të përcaktuara.
Të kryejë kërkime dhe intervista mbi temat e aprovuara, si dhe të ndjekë ngjarjet që
kanë lidhje me çështje që mbulon AgroWeb.org.
Të jetë model i entuziazmit në punë, profesionalizmit dhe bashkëpunimit me ekipin e
AgroWeb.org.

Aftësitë dhe Kualifikimi












Të jetë diplomuar në gazetari, komunikim ose fusha të ngjashme
Të ketë së paku 2 vjet eksperiencë në gazetarinë e shkruar
Të ketë pavarësi për ide krijuese dhe të dijë t’i aplikojë ato
Eksperiencë në shkrime të zhanreve dhe formateve të ndryshme gazetarie
Eksperiencë në përdorimin e platformave të rrjeteve sociale dhe njohuri mbi interesat
e lexuesve mbi lajmet në median sociale
Njohur të mëparshme ose aftësi për të mësuar shpejt Sistemin e Menaxhimit të Faqeve
Online (CMS)
Njohuri mbi Facebook, Instagram, rrjetet e ndryshme sociale dhe aftësi për të ndjekur
aplikimet e reja në këto platforma
Të dijë të punojë në ekip dhe me energji
Të ketë aftësi për të zbuluar interesat e audiencës
Aftësi për të menaxhuar disa prioritete njëkohësisht
Eksperienca me krijim dhe përpunim foto dhe video përbën avantazh

Si Të Aplikoni:
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë një letër të shkurtër interesi dhe CV-në e tyre
përpara datës 5 Qershor 2019 në adresën: info@cbs.al dhe në subjektin e e-mailit të
shkruajnë “Gazetar për Median Sociale”.

Rreth CBS
Creative Business Solutions (CBS) është një organizatë për zhvillim ekonomik me përvojë në
konsulencë dhe në zbatimin e projekteve në fushat e Financës, Bujqësisë, Turizmit, Energjisë
së Gjelbër e të tjerë. CBS është partnere e shumë donatorëve ndërkombëtarë për zbatimin e
projekteve të zhvillimit në fushat e financës, turizmit dhe bujqësisë. CBS punon ngushtë me
partnerë të kualifikuar për zhvillimin e produkteve të orientuara drejt teknologjisë ku përfshihet:
IntoAlbania.com, IntoAlbania app, Agroweb.org, LORES, AGIS etj. Që nga themelimi i
organizatës në vitin 2013, CBS ka zbatuar 21 projekte zhvillimi me një buxhet të kombinuar
që arrin në $7.8 milion. CBS ka një ekip prej më shumë se 39 profesionistë në zyrën qendrore
në Tiranë dhe në tre degët rajonale në, Fier, Korçë dhe Peshkopi.
www.cbs.al

Social Media Journalist
Employer: CBS Creative Business Solutions
Location: Tirana
Status: Full Time

General Scope of the Position
AgroWeb.org is looking for an inspired social media journalist with an understanding and
passion of web culture, digital media, and social network with a deep knowledge of what’s
happening in the world of social media, content, and latest media technology.
The ideal candidate will be a person with a distinctive passion for creative work and deep
interest and awareness of consumers’ interests, who love to write about lifestyle topics
including nutrition, health, life hacks and smart technology.
She/he will be part of our publishing team and support optimizing AgroWeb.org social media
channels, appealing and engaging more than 300 000 Facebook followers and 13 000
Instagram followers and a growing AgroWeb social media fan base.
The candidate should have a background in journalism, digital media, a deep understanding
of Albanian social media audience and environment, and have a responsive working style.
She/he will be responsible to write and distribute original, creative and high-quality content for
AgroWeb.org portal and its social media pages, handling photos and support on visuals. The
Social Media Journalist should be inquisitive, excellent writer, proficient in contributing to the
web and social media, cool under pressure, good at absorbing information quickly. This
position reports to AgroWeb.org Editor

Duties & Responsibilities











Ensures consistent high quality, good inclusive writing and great visuals;
Creates excellent content that will engage AgroWeb’s growing audience;
Is a creative writer across a variety of genres, disciplines, frames and formats
accordingly to the latest social media trends;
Contributes for content ideas, drive results, and develop audiences;
Develops breakout story treatment ideas;
Posts content on AgroWeb’s portal and social platforms and help develop social
strategies;
Identifies opportunities for media coverage as well as through innovation and
utilization of social media to maximize public awareness of the portal articles;
Works on tight deadlines to deliver work that exceeds expectations;
Research and cover interviews, attend and report about the events related to
AgroWeb.org issues;
Is a perfect model of enthusiasm, professionalism, and empathy for AgroWeb team.

Skills & Qualifications







Advanced university degree in media, communication or equivalent background;
At least 2 years of experience with written content;
Autonomy in viral/creative idea generation and execution;
Experience writing engaging content across different formats;
Photoshop knowledge;
Experience using social platforms and an interest in what drives people to share
content on the web;








Fast learner with previous familiarity or ability to quickly learn CMS (Content
Management System) platforms;
An understanding of Facebook, Instagram, social media channels and an ability to
identify social trends fast;
A team player with great energy and attitude;
A curious disposition with an active attention on audience interest;
Ability to handle multiple priorities;
Experience with creating and editing video is an advantage.

How to Apply:
Interested applicants should submit a brief cover letter and a current resume before June
5th, 2019 to info@cbs.al and include “Social Media Journalist” in the subject line.

About CBS
Creative Business Solutions (CBS) is an economic development organization with consulting
and project implementation expertise in Finance, Agriculture, Tourism, Green Energy etc. CBS
partners with international donors to implement development projects primarily relating to
access to finance, tourism and agriculture. The organization works with highly qualified
partners to develop technology-oriented products including IntoAlbania.com, IntoAlbania app,
Agroweb.org, LORES, AGIS etc. Since it started in 2013, CBS has implemented 21
development projects with a combined $7.8 million budget. It employs more than 41
professional through a head-office in Tirana and three local branches, Fier, Korce and
Peshkopi.
www.cbs.al

