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Le të shkojmë në punë! 
Pyetje për t’ia bërë një punëdhënësi 

 
Vlerat 

• Cili është misioni shërbimeve tuaja të punësimit? 
• Si siguroheni që procesi i zbulimit dhe zhvillimit të punëve është i përqendruar te personi? 
• Si merrni në konsideratë pikat e forta, interesat, mundësitë dhe aftësitë e një punëkërkuesi? 
• Si e inkorporoni në proces punëkërkuesin dhe ata që e njohin më së miri atë? 
• Si siguroni nëpërmjet procesit vlerat e një jete të përditshme me mundësitë tipike si kushdo 

tjetër?  
 

Cilësia e shërbimit 
• Sa prej stafit keni në punë brenda shërbimeve tuaja të punësimit? 
• Si do t’i përshkruanit aftësitë e stafit brenda agjencisë suaj? 
• A keni një listë pritjeje për shërbimet? 
• Nga momenti i dhënies së autorizimit, sa kohë duhet që të fillojnë shërbimet. 
• Me cilat ente financimi publik punoni, të tilla si OVR, ODP, Medicaid Waivers, Ticket to Work 

(Biletë për punë)? 
• A ka ekspertizë agjencia juaj në një fushë të caktuar mbështetjeje? 
• A ka situata të caktuara ku nuk jeni të pajisur të mbështetni dikë tjetër (për shembull, aftësi të 

kufizuara, sjellje ose nevoja shëndetësore specifike)? 
 

 Gjetja e punës 
• Përmes procesit, çfarë lloj mbështetje pune mund të presë një punëkërkues?  
• Sa kohë i duhet stafit të mësojë për punëkërkuesin dhe pastaj të fillojë procesin e zhvillimit të 

punës?   
• Si e fillon procesin e kërkimit të punës me një punëkërkues? 
• Sa elasticitet mund të presë një punëkërkues në lidhje me punën që i përshtatet më së miri 

(për shembull, kërkim i një pune me kohë të plotë/pjesshme, oraret e punës, distanca nga 
shtëpia, etj.)? 

• Si do të japë mbështetje agjencia në përcaktimin e transportit nga puna? 
• A e ndihmon agjencia personin për të mësuar rrugën për në punë gjatë orarit të punës. 
• Si do të japë ndihmë agjencia për të kuptuar mënyrën si do të ndikohen përfitimet nga 

punësimi? 
• Cilat janë disa shembuj të llojeve të punës që keni personalizuar? 
 

 Mbështetja në punë 
• Si e ndjek agjencia në mënyrë aktive përdorimin e akomodimeve dhe teknologjisë ndihmëse?  
• Si garantoni që punëkërkuesi të ketë ndihmën e nevojshme, edhe me qarkullimin e stafit? 
• Çfarë qasje ka agjencia ndaj mbështetjeve natyrale dhe zbehjes në një vend pune? 
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Rezultatet 

• Sa punë ka gjetur agjencia në vitin e fundit? 
• Sa njerëz janë ndihmuar në gjetjen e punës në vitin e fundit? 
• Cila është rrezja e pagave të njerëzve të ndihmuar prej agjencisë? 
• Çfarë lloje pozicionesh janë mbështetur përmes agjencisë? 
• Cila është përqindja e ruajtjes së punëve? 
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