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EKSPERIENCË NË PUNË
Qershor
2015 -

Udhëheqës i njësisë së financave dhe kontabilitetit
Agjencia e Komunikimeve Elektronike - Republika e Maqedonisë së Veriut
▪ Pjesëmarrje në përgatitjen dhe kontrollin mbi zbatimin e planit vjetor financiar të agjencisë.
▪ Analizim i projekt-akteve të përgatitura nga njësitë e tjera në Agjencinë dhe i projekt-akteve të
subjekteve të tjera që kanë ose mund të kenë ndikime financiare mbi buxhetin.
▪ Kontrollim i gjithë procesit të planifikimit strategjik për sa i përket financimit .

▪ Koordinim i procesit të zhvillimit, themelimit, zbatimit dhe mirëmbajtjes së menaxhimit
dhe kontrollit financiar.
▪ Kontroll i politikave dhe menaxhimi operativ dhe ekzekutimi i buxhetit .
▪ Shënim mbi llogarinë vjetore dhe shpjegimin për të njëjtën .

Bashkëpunëtor në njësinë e financave dhe kontabilitetit
Mars 2014 - Qershor
2015

Agjencia e Komunikimeve Elektronike - Republika e Maqedonisë së Veriut
▪ Llogaritje, faturim dhe monitorim të arkëtimeve të faturave dalëse për kompensim për
numrat e shkurtuar dhe seritë e numrave.
▪ Llogaritje, faturim dhe monitorim të arkëtimeve të faturave dalëse për kompensim për
kompensim vjetor të mbikëqyrjes së tregut.
▪ Llogaritje, faturim dhe monitorim të arkëtimeve të faturave dalëse për kompensim për
kompensim vjetor të shërbimit universal.

Komercialist bankar
NLB Bank - Republika e Maqedonisë së Veriut
Prill 2010 - Mars 2014

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Promovim dhe shitje të produkteve bankare tek personat juridikë dhe fizikë.
Vendosje e kontakteve të biznesit.
Arkëtim i detyrimeve të maturuara dhe aktivizim i instrumenteve të arkëtimit.
Monitorim i reklamimeve komplekse.
Transferim i njohurive.
Shitje e kartave të kredisë për persona fizikë.
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Zëvendëso me emrin (emrat) mbiemrin

(et)

Shkurt 2008 - Qershor 2009

Magjistër i Administrimit të Biznesit
.

Instituti i Shkencave Shoqërore / Menaxhim i Përgjithshëm
Universiteti Bahçeshehir - Stamboll / Turqi

▪ Shkathtësi menaxheriale, menaxhim strategjik, aftësi organizative dhe burime
njerëzore, marketing, kontabilitet dhe financa .
Shkurt 2002 - Shkurt 2008

Ekonomist i diplomuar
.

Fakulteti i Shkencave të Ekonomisë dhe Administratës / Njësia e Ekonomisë
Universiteti Bogaziçi - Stamboll / Turqi
▪ Mikroekonomi, Makroekonomi, Matematika e Ekonomisë, Ekonometri, Paraja, Institucionet
Bankare dhe Financiare, Financa Publike, Ekonomia Ndërkombëtare, Historia e Mendimit
Ekonomik, Rritja dhe Zhvillimi

AFTËSI
PERSONALE

Shqip
Gjuhë amtare
TË
KUPTU A RI T

Gjuhë tjetër

Maqedonisht
Anglisht
Turqisht

Aftesi komunikimi

TË FOLURIT

TË SHKR U A R I T

Të dëgjuarit

Të lexuarit

Interaktive

Produktive

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

▪ aftësi të mira komunikimi të fituara përmes përvojës dhe edukimit tim.

VETËVLERSIM

Kompetenca dixhitale
Përpunim i
informacionit

Përdo rues i aftë

Krijim
Komunikim

Përdorues i aftë

Përmbajtje

Përdorues i aftë

Zgjidhje e
Siguri

Përdorues i aftë

problemit

Përdorues i aftë

▪ menaxhim ose përdorim i mirë me pakon e zyrës (Microsoft Windows, Microsoft Office,
Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet explorer, etj.)
Patentë shoferi

B
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