Jetëshkrim
Informacion
Personal
Emri /
Xhoxhi Sotir Gjoka
Mbiemri
Addresa
Banese private , Lagja nr.2,Rruga
“Shetitorja Osumi”,Berat
Telefoni(at) Fiks:
Celular:
0697204991
032231860
Fax
E-mail
xhoxhigjoka@hotmail.com
Shtetësia

Shqipetar

Data e
lindjes

17.01.1967

Gjinia

M

Punësimi i
dëshiruar /
Fusha e

punësimit
Eksperienc
at e
punësimit
Data
2016-2004 Administrator i Njesise
administrative Nr.3,(lagja nr.3) Berat.
2004-2002 Inspektor ne DAR Berat I
deges Biologji dhe Kimi
2002-2001 Drejtor i gjmnazit “Kristaq
Capo”, Berat.
2001-1998 mesues i shkolles se
mesme “ Kristo Isak”
1998-1995 Drejtori i Shkolles se
Mesme te Bashkuar Lumas.
1995-1990 mesues ne shkollat
Molisht , Allambres dhe Cukalat,
Donofrose.
Roli ose

pozicioni i
punës

Arsimi dhe
trajnimet
Data

1985-1990 i diplomuar ne fakultetin e
Shkencave te Natyres dega BiologjiKimi ,Tirane.
Janar -shtator 2015 , trajnim 6 mujor,
dhe certefikuar si specialist finance
dhe ligji ( Biznes Low) te Akademia
Elita Profesionale.
2014 Çertefikuar dhe liçensuar si
ndermjetes( Ministtria e Drejtesise).
Trajnim nga Shoqata kombetare e
Punjesve Social me temen “ Nxitja e
pjesmarrjes qytetare ne vendimarrje
locale” Nentor 2008.
Trajnim nga Instituti i Administrate

Publike me teme “ Qeverisja e mire
me pjesmarrje publike” Janar 2008 . etj.
Titulli i
kualifikimit
të arritur
Temat
Trajnim me ILDKP-ne ne lidhje me
kryesore / konlikin e interesit.
aftësitë e
mbuluara
nga edukimi
/ trajnimi
Emri dhe
lloji i
subjektit që
ofroi
edukimin
ose
trajnimin
Niveli në
klasifikimin
kombëtar
ose
ndërkombët
ar
Aftësitë

personale
dhe
kompetenca
t
Gjuha e
nënës

Gjuhë të
tjera
Vetë
vlerësimi

Përcaktoni gjuhën e nënës ( shtoni një
gjuhë të dytë nëse keni gjuhë nëne
tjetër)

Të kuptuarit Të folurit

Të
shkruar
it

Niveli
Dëgjim Lexi Ndërvepri Prodhi
Europian (*)
m
m folës m folës
Gjuha
italisht
mire
mire
mire
Gjuha
Aftësi
Aftesi komunikuese shume te mira ne
organizative komunitete me grupemoshe dhe grupe
dhe
interesi te ndryshme.
kompetenca Aftesi e perfituara ne punen ne grup
si dhe nga njohuite e marra gjate
gjithe periudhes se punes duke u
azhornuar cdo dite me legjislacionin

duke e vene ne zbatim cdo dite.
Aftësi
Njohje shume e mire e terrenit te
teknike dhe Lagjes nr.3, menaxhim shume i mire i
kompetenca situatave te ndryshme si dhe
problematikave te shtruara per
zgjidhje.
Aftësi
Njohes shume i mire i pragrameve
kompjuterik baze kompjuterike.
e dhe
kompetenca

