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NJOFTIM PER PUNE 
 
 
Projekti i Asistencës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes 
së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një Еkspert të vjetër jo-kyç (NKE) 
në zgjidhjet softuerike për përpunimin statistikor mjete. 
 
Aktivitetet e detyrës janë pjesë e Komponentit 4: Përmirësimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së TIK-ut. Ky 
komponent synon të ri-inxhinierojë sistemin statistikor të IT në përputhje me standardet e BE dhe 
ndërkombëtare, duke rritur efikasitetin e sistemit dhe qëndrueshmërinë, përshpejtimin e përpunimit të 
sondazhit dhe prodhimin e të dhënave, përmirësimin e saktësisë dhe afatit të të dhënave. Qëllimi i detyrës është 
të përcaktojë dhe përshkruajë një qasje për përdorimin e depozituarave të centralizuara të të dhënave 
statistikore dhe softuerit të drejtuar nga metadata për përpunimin e integruar të të dhënave statistikore në 
Zyrën Shtetërore të Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut me integrimin adekuat të SAS dhe 
produkteve të tjera statistikore të standardizuara ku e nevojshme. Të gjitha pikat e nevojshme të metadata duhet 
të përcaktohen dhe përshkruhen, si dhe hartimi i ndërfaqeve për mirëmbajtjen e metadatës dhe për përpunimin 
statistikor të të dhënave - regjistrimi i të dhënave, redaktimi i të dhënave, përpunimi i të dhënave, analizimi i të 
dhënave dhe prodhimi i rezultateve statistikore. Versionet fillestare të modelit logjik të të dhënave dhe modeli i 
procesit duhet të zhvillohen. Arkitektura e sistemit që zbaton të gjitha aktivitetet e fazave të Mbledhjes, Procesit 
dhe Analizës së Modelit të Procesit të Përgjithshëm Statistikor të Biznesit (GSBPM) duhet të hartohet. Ai duhet të 
mbulojë proceset statistikore për mbledhjen e të dhënave në internet, intervistën e kompjuterizuar në terren, 
futjen e pyetësorëve në letër dhe importimin e të dhënave nga burimet administrative. Mjetet për zhvillimin e 
plotë të grumbullimit në mjedisin .Net Framework dhe MS SQL Server duhet të përcaktohen. 
 
Afati i fundit për dorëzimin e CV-së tuaj është 15 Nëntori 2019. Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në anglisht në 
adresën e mëposhtme të emailit: r.litova@bim-bg.com  dhe shkruani në email pozicionin për të cilin po kërkoni. 
 
 
 
 
 

 

mailto:r.litova@bim-bg.com

