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Informatat Personale
Mbiemri / Emri
Numri Personal i ID:
Adresa
Telefoni

Vllahu & Mikel

H30823117N
Lagj 15 Rruga Shahin Kolonja Pall 33 A/7 Korçë
+355/ (0)682452887

Fax
E-mail

vllahum@yahoo.com

Gjendja Civile Martuar
Nacionaliteti
Data dhe vendi i lindjes
Gjinia

Shqiptare
23/08/1973 Progë Devoll
M

Fusha Profesionale Sekretar i Kryqit të Kuq Shqiptar Dega Korçë
Eksperiencat e punës
Data
Pozita që është ushtruar
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

1/08/2002-në vazhdim
Sekretar dege
Drejtues ekzekutiv, përgjegjës për menaxhimin në degë.
--Drejton zhvillimin e programeve, projekteve në teritorin e degës.
Drejton zhvillimin e operacioneve të ndihmës në raste dizastrash lokale ose të përmasave më të
mëdha.
Harton buxhetin e degës dhe është përgjegjës për zbatimin e tij.
Mban lidhje me organe pushteti, organizma të tjerë dhe organizata joqeveritare për çështje të lidhura
me menaxhimin.

Emri dhe adresa e punëdhënësit

Kryqi i Kuq Shqiptar

Lloji i biznesit ose sektorit

Shoqatë humanitare

Data
Pozita që është ushtruar
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e punëdhënësit
Lloji i biznesit dhe sektorit
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01/01/1997-31/07/2002 menaxher marketingu për rajonin juglindor
Menaxher rajoni.
Përgjegjës për strukturën e marketingut.
Performancën e brandit me anë të produkteve dhe shërbimeve në lidhje me objektivat e kompanisë.
Njohja dhe ndjekja e tendencave të biznesit.
Ndjekje në dinamikë dhe raportim mbi problematikat e marketingut në rajon
Mirëmbajtje e databazes së klientëve.
Zbatues i politikave të kompanisë.
Organizim promocionesh ne rajon.
Kompania Agna grup

Edukimi dhe Trajnimet
Data
Titulli i fituar i Diplomës
Institucioni që ka siguruar
formimin dhe trajnimin

1991-1996
Diplomë titulli (Mjek Veterinar)
Universiteti Bujqësor Kamëz Tiranë
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

TRAINIME

8-10 /02/2017 trajnim mbi kornizën logjike të projekteve TACSO Albania
10-15/11/2016 trajnim në Sofje Bullgari si pjesëtar i skuadrave të emergjencave civile (RDRT) nga
Federata e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe
22-26/09/2014 trajnuar mbi promovimin e barazisë gjinore, sociale dhe integrimi në punë nga UNDP
5-10/06/2010 trajnuar si vlerësues i situatave në raste katastrofash në Strugë Maqedoni e Veriut
10-12/04/2007 trajnuar mbi çështje në fushën sociale nga Kryqi i Kuq Gjerman
15-19/07/2007 trajnuar si pjesë e (RDRT) nga Federata e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe
Beograd Serbi mbi menaxhimin e situatave në raste katastrofash humanitare
10-20/06/2005 trajnuar mbi ndërhyrjen në raste fatkeqësish rajonale dhe kombëtare Sofje Bullgari
13-14/04/2004 trajnuar mbi Planifikimin në nivel Qarku nga Emergjencat Civile
9-11/07/2003 trajnuar mbi Decentralizimin e Pushetit Vendor nga PNUD

Aftësitë personale dhe
kompetencat
Gjuha amtare

Shqip

Gjuhët tjera
Vetë – vlerësimi

Të kuptuarit

Të folurit

Sipas nivelit europian (*)

Dëgjimi

Leximi

Anglisht
Tjeter

C1

C1

E folur interaktive
C1

Shkrimi

E folur produktive
C1

C1

(*) Korniza e përbashkët evropiane e referencës për gjuhët

Aftesitë shoqërore Aftësi të mira komunikuese me njerëz me nivele të ndryshme formimi.Aftësi të mira komunikimi me

grupe të ndryshëm interesi.Aftësi në krijimin e mjedisit shoqëror.Aftësi bashkëvepruese.Aftësi për të
punuar në presion.Aftësi për të kuptuar dhe mbështetur.

a

Aftesitë organizative
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Aftësi shumë të mira organizative, monitoruese dhe vlerësuese. Aftësi për të punuar në grup dhe për
të krijuar marrëdhënie bashkëpunimi.Aftësi të mira komunikimi me të gjithë audiencat.

Aftësitë kompjuterik

Aftësi në përdorimin e programeve bazë kompjuterike
Mikrosoft Windows
Mikrosoft Word
Mikrosoft Excel
Mikrosoft PowerPoint

Patentë shoferi

Lejë drejtimi për automjete, Kategoria B
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