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Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Informatat Personale  

Mbiemri / Emri 
Numri Personal i ID:  

DUKA / MIRELA 
028875066 

Adresa   P.595/ Rr.”Perlat Rexhepi”/ 9401/ Vlore/ Shqiperi 

Telefoni 
       Mob 

033228412 
  0692518368 

  

  

E-mail dukamirela@yahoo.it 
  

Nacionaliteti Shqiptare 
  

Data dhe vendi i lindjes 25/10/1976 ,Vlore 
  

Gjinia Femer 
  

    
  

Eksperiencat e punës  
  

Data 15 JANAR 2013  e ne vazhdim 

Pozita që është ushtruar FINANCIERE 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Raportimet Financiare,Programi MIS 

Emri dhe adresa e punëdhënësit AULEDA- LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY 

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 
 

Data     

OJF  

 

    

  26 Nentor 2012 - 22 janar 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pozita që është ushtruar KRYETARE DEGES EKONOMIKE 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Kontrolli situates bankare ,liquiditetit,gjendjes se arkes,marredhenieve me te tretet ,kontabilizimi 
veprimeve,programimi  shpenzimeve sipas nevojave te  Zyrave Postare  

Emri dhe adresa e punëdhënësit POSTA SHQIPTARE SH.A FILIALI VLORE 

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 
 

Data     

SHERBIM PUBLIK  

 

 
 
01 maj 2011 – 30 prill 2012 

Pozita që është ushtruar  

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë  

Emri dhe adresa e punëdhënësit  

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 

Asistencë 

 
 

 
Data     

 

 
01 maj 2010 – 30 prill 2011 
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Pozita që është ushtruar Sekretare 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Përpilim libër blerje-shitje, kryerja e veprimeve me arkën dhe bankën, marrëdhënien me 

Zyrën e Punës, përkthim dokumentacioni në gjuhën italiane dhe asistente zyre  

Emri dhe adresa e punëdhënësit Paresa Dega në Shqipëri,Rruga Sadik Zotaj ,Prane Universitetit” Pavavresia” ,Vlore 

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 
 

Ndërtim serbatori TK 021 dhe TK 022, kantieri portual në Vlorë  

  

 
Data     

 

03 janar 2008 – 30  qershor 2010 

Pozita që është ushtruar Ekonomiste 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Regjistrim kontabël i gjithë aktivitetit ekonomik nëpërmjet programit Alpha Platinium 

versioni 7.1, përpilimi dhe deklarimi i libër shitje-blerje, TVSH, sigurimet, marrëdhëniet 

me Zyrën e Punës, Degën e Tatimeve. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit CEMI s.r.l Dega në Shqipëri: Rruga” Sadik Zotaj “ ,Prane Universitetit “Pavaresia” Vlore  

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 
 

Punime elektromekanike dhe elektrike, kantieri portual  PIA në Vlorë 

 
 

  

 
Data     

 

03 janar 2008 – 30  qershor 2010 

Pozita që është ushtruar Ekonomiste 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Regjistrim kontabël i gjithë aktivitetit ekonomik nëpërmjet programit Alpha Platinium 

versioni 7.1, përpilimi dhe deklarimi i libër shitje-blerje, TVSH, sigurimet, marrëdhëniet 

me Zyrën e Punës, Degën e Tatimeve. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit ECIS s.c.c Dega në Shqipëri Rruga” Sadik Zotaj “ ,Prane Universitetit “Pavaresia” Vlore  

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 
 

Punime elektromekanike dhe elektrike, kantieri portual  PIA në Vlorë 

  

  

 
Data     

 

Tetor 2005 – dhjetor 2010 

Pozita që është ushtruar Revizore 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Kontrolli i veprimeve financiare. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit “Për nxitjen e gruas në integrimin e shoqërisë civile”,Lagjia “28 Nentori” Vlore  

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 
 

OJF 

 
Data     

 
15 tetor 2001 – 29 nëntor 2007 

Pozita që është ushtruar Specialiste 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Specialiste e bankës, specialiste e të ardhurave, shpenzimeve dhe shefe finance e 

institucionit 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Dega e Thesarit Vlorë  

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 
 

Institucion buxhetor 
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Data     

Shtator 2001 – shtator 2010 

Pozita që është ushtruar Petagoge e jashtme 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Mësimdhënie në lëndët Ekonomi Organizim Ndërmarrje, Ekonomi Transporti Detar, Hyrje në Ekonomi 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Universiteti Teknologjik “Ismail Qemali”, Vlorë 

Lloji i biznesit ose sektorit 
 
 
 

Arsimi i lartë publik 

Edukimi dhe Trajnimet  

  

Data  Shtator 1990 – Korrik 1994 

Titulli i fituar i kualifikimit Diplome e shkolles se mesme  

Aftesitë profesionale të përfituara Arsimim i Pergjithshem  

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Shkolla e Mesme e Pergjithshme “Ali Demi”, Vlorë 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

  Kombetar 

    

 

 

 

Data  Tetor 1997 –  Korrik 2001 

Titulli i fituar i kualifikimit  Diplomë Universiteti – Menaxhim Biznesi Profili marketing  

Aftesitë profesionale të përfituara  Njohuri mbi ekonominë     Menaxhim biznesi 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Universiteti Teknologjik “Ismail Qemali”, Vlora 

Fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë Diplomë  

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

Kombetar 

     

Data Tetor 2002  – Korrik 2003 

Titulli i fituar i kualifikimit Specialist i Larte  Finance Banke  

Aftesitë profesionale të përfituara  Njohuri mbi ekonominë monetare dhe teknikat bankare 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Universiteti Tiranës ,Fakulteti i Ekonomisë 

 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

Kombetar  

Data Tetor 2003  – SHPU 

Titulli i fituar i kualifikimit Ne proces  

Aftesitë profesionale të përfituara Njohuri mbi ekonominë, financën dhe kontabilitetin në veçanti 

 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Universiteti Tiranës,Fakulteti i Ekonomisë 

 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 
 

Kombetar  

Data 1 mars 2004  – 1 mars 2005 
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Titulli i fituar i kualifikimit CEFAL Bologna, Universiteti i Vlorës, Universiteti Roskilde (DK) dhe Universiteti i Bolonjës 

Aftesitë profesionale të përfituara Planifikim, drejtim dhe vlerësim i ndërhyrjeve publike në kuadrin e reformës të sistemit të qeverisjes lokale 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

CEFAL Bologna, Universiteti i Vlorës, Universiteti Roskilde (DK) dhe Universiteti i Bolonjës 

 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

TRAJNIME 

 
 

Nderkombetar 

Data 31/07/2001 

Titulli i fituar i kualifikimit Çertifikatë trajnimi Qendra e Asistencës së Biznesit BAC dhe Dr.Agim Binaj 

Aftesitë profesionale të përfituara Trajnuar për të mbajtur kontabilitetin e informatizuar nëpërmjet programit FINANCA 4 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Qendra e Asistencës së Biznesit BAC dhe Dr.Agim Binaj 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

Kombetar 

 

Data 28/05/2006 

Titulli i fituar i kualifikimit Çertifikatë trajnimi 

Aftesitë profesionale të përfituara Trajnuar për programin excel, Xpert 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Qendra e testimit Shqipëri  

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

Kombetar 

Data 29/09/2006 

Titulli i fituar i kualifikimit Çertifikatë trajnimi  

Aftesitë profesionale të përfituara Trajnuar për ngritjen e kapaciteteve për organizatat e shoqërisë civile 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

OSCE, CSDC 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

Kombetar 

Data 11/04/2009 

Titulli i fituar i kualifikimit Çertifikatë trajnimi  

Aftesitë profesionale të përfituara Trajnuar për rritjen e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Organizata  “Për Nxitjen e Gruas në Integrimin e Shoqërisë Civile” 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

Kombetar 

 
 
 

Data 

 

 

30/01/2011 

Titulli i fituar i kualifikimit Çertifikatë trajnimi 

Aftesitë profesionale të përfituara Trajnuar për njohuritë hyrëse në SNK dhe raportimin financiar 



Faqja 5/5 - Curriculum vitae e 
Mbiemri dhe Emri  

 

 

 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

IKM  Instituti Kontabelve te Miratuar 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

Kombetar 

Data 03/04/2011 

Titulli i fituar i kualifikimit Çertifikatë trajnimi 

Aftesitë profesionale të përfituara Trajnuar për njohuritë hyrëse në SKK dhe raportimin financiar 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

IKM  Instituti Kontabelve te Miratuar 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

 

Kombetar 

 
Aftësitë personale dhe 

kompetencat 

 

  

  

Gjuha amtare Shkruani gjuhën amtare/ Nëse ka nevoj shtoni rubrikat për gjuhë tjera. 
  

Gjuhët tjera   

Vetë – vlerësimi   Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Sipas nivelit europian (*)  Dëgjimi Leximi E folur interaktive E folur produktive  

Anglisht            

Italisht            

 (*) Korniza e përbashkët evropiane e referencës për gjuhët 
 

Shqipe 
 

 

 Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

 Dëgjimi Leximi E folur interaktive E folur produktive  

 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 

 
 

   Shkrimi 

Gjuhët tjera  

Aftesitë shoqërore Shpjegoni aftësitë e juaja shoqërore 
 

a  

Aftesitë organizative Aftësitë për planifikim, organizim dhe menaxhim në përgjithësi 
  

 
Aftësit Profesionale 

Listoni paisjet e zyrës që keni aftësi të përdorni 

  

 
Aftësit kompjuterike 

Listoni programet kompjuterike që keni aftësi të përdorni dhe nivelin e ekspertizës 

  

 Shpjegoni aftësitë e juaja artistike 
  

  

Patent Shoferi 
 

                      

Përgjigjuni në pyetjen nëse keni patent shofer dhe nëse po, shkruani cilën kategori 
 
Listoni dokumentet e bashkangjitur në CV 

 
 

Shpjegoni aftësitë e juaja shoqërore 
 

 

 

 

Komunikuese  ,bashkvepruese, aftësi për të punuar në skuadër dhe për të organizuar punën  

 

Shumë e motivuar në punë, kreative, këmbëngulëse, kërkuese në arritjen e objektivave në punë, aftësi 
komunikimi, bashkëpunimi, aftësi për të punuar në skuadër dhe për të organizuar punën. 

 
Kontabel i Miratuar   Çertifikate Nr 278  dt  25/10/2011 
 
 
Perdorues i programeve baze  word ,excel,powerpoint,,navigim ne internet,programet kontabel Alpha 
,Financa 5,Oracle,sb4 
 
 
 
Kategoria B 

 E folur interaktive E folur produktive  

 


