
Intervista Online
Udhëzime për zhvillimin e intervistës me lidhje video

Cisco Webex Meetings



Njoftimi

Pas testimit me shkrim,
nëpërmjet postës tuaj elektronike do të njoftoheni

për datën dhe orën gjatë së cilës do të zhvillohet intervista.

Merrni masa që gjatë periudhës kohore të intervistës
të dispononi një kompjuter me kamera dhe mikrofon

dhe me lidhje në internet sa më të shpejtë e të qëndrueshme!



Paraprakisht
Intervista juaj do të zhvillohet duke përdorur

“Cisco Webex Meetings”.

Ju nuk keni nevojë për një llogari tuajën! 
Por ju këshillojmë të lundroni në faqen
https://www.webex.com/downloads.html/

Shkarkoni dhe Instaloni
“Webex Meetings”



Shkarkoje këtu dhe instaloje



Ditën e Intervistës
Duke filluar nga orari për të cilin jeni njoftuar paraprakisht

për zhvillimin e intervistës, duhet të mbani hapur email, 
pasi do të njoftoheni me një email që ju fton në

intervistën video. 

Tregohuni të duruar, sepse në varësi të numrit të kandidatëve
varet edhe koha ekzakte për t’ju bashkuar intervistës online.



Kliko këtu



Nuk keni të instaluar
“Webex Meetings”?

Bashkojuni intervistës
direkt nga “web browser”, duke:

Klikuar poshtë në fund 
“Join from your browser”!



Kliko këtu për t’u lidhur me komisionin



Plotësoni Informacionin

Emër Mbiemër

Adresa e Emailit

Të njëjta me ato me të cilat keni aplikuar në platformën
online të Departamentit të Administratës Publike



Emër Mbimër
Adresa e Emailt



Kliko këtu



Kliko këtu



Fillo Intervistën



Keni instaluar më parë
“Webex Meetinigs”?

Bashkojuni intervistës
direkt nga “aplikacioni”, duke:

Klikuar “open the desktop app.”, dhe:

Klikuar përsëri
“open Cisco Webex Meeting”



Kliko këtu per t’u lidhur me komisionin



Kliko këtu për aplikacionin



Fillo Intervistën



Fillo Intervistën



Zhvillimi i Intervistës

Kujdes:
Për arsye teknike dhe me qëllim sigurimin e cilësisë, 

intervista juaj do të Rregjistrohet!

Sigurohuni që mikrofoni, kamera dhe lidhja
me internetin të jenë të aktivizuara! 

Flisni pastër, shqiptoni mirë fjalët dhe përgjigjuni qartë
të gjitha pyetjeve të intervistës së strukturuar!



Suksese


