
  
 

  

 

Jetëshkrim  
  

Informacion Personal   

Emri / Mbiemri    Nevila   Çaushllari 

Adresa   Lagja : “Deshmoret e Kombit”, rruga :”Shyqyri Fuga”, pall.nr. 26, Berat  

Telefoni(at)  Celular: 0695577109  

Fax  

E-mail        nevila.caushllari@gmail.com 
 

  

Shtetësia Shqiptare  
  

Data e lindjes 07.04.1979 
  

Gjinia Femer  
  

Punësimi i dëshiruar / 
Fusha e punësimit  

 

  

 

Eksperiencat e punësimit 
 
 
 

Data  
Roli ose pozicioni i punës 

 Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënsit 

 Lloji i biznesit ose sektori 
 

 
 

 

 

  Nga 18.01.2016 -12.09.2016 

  Keshilltare per fushen ekonomike prane Kabinetit te Kryetarit 

  Problemet ekonomike 
  Bashkia  Berat                                               
  Ekonomike 
 

 
 

 
 
                                                         
                                                          Data  

Roli ose pozicioni i punës 
 Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

Emri dhe adresa e punëdhënsit 
 Lloji i biznesit ose sektori 

 

 
 

 

 

  

 Nga 13.09.2016 – ne vazhdim 

  Drejtor I Taksave Regjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve 

  Mbledhja e te ardhurave te Bashkise dhe ndjekja e problematikave ne kete fushe. 
  Bashkia  Berat                                               
  Ekonomik-Taksat 
 

 

 

  

 

  Nga 18.01.2016 -12.09.2016 

  Keshilltare per fushen ekonomike prane Kabinetit te Kryetarit 

  Problemet ekonomike 
  Bashkia  Berat                                               
  Ekonomike 
 

 
 

  



Data  
Roli ose pozicioni i punës 

 Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënsit 

 Lloji i biznesit ose sektori 
 

 
 

Data  
Roli ose pozicioni i punës 

 Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënsit 

                           Lloji i biznesit ose sektori 
 
 
 

Data  
Roli ose pozicioni i punës 

 Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënsit 

                          Lloji i biznesit ose sektori 
 
 

Data  
Roli ose pozicioni i punës 

 Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënsit 

                          Lloji i biznesit ose sektori 
 
 

Data  
Roli ose pozicioni i punës 

 Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënsit 

                          Lloji i biznesit ose sektori 
 

  Nga 25.08.2010 -18.01.2016 

  Analist kredie 

  Dhenie kredie dhe perkujdesje per portofolin e kredise 
  Credins-Bank, Berat                                               
  Sektori Kredise 
                                              
. 
 
  Nga 01.04.2010 -  25.08.2010  

  Bankier personal  
  Dhenie kredie, transaksione financiare, çelje llogarie, depozite etj. 
  First Investement Bank, Berat                                              
  Sektori sherbimit ndaj klientit & kredise 
     
                        
  Nga  01.06.2009 -  31.03.2010 
  Keshillues klienti per korporatat                  
  Kryerje e transaksioneve financiare, çelje llogarie, depozite etj 
  Procredit-Bank, Berat 

  Sektori sherbimit ndaj klientit  
. 
  

  Nga 28.02.2005 -  01.06.2009 

  Analist kredie S.M.E 
  Kredidhenie ne vlere mbi 50000€, perkujdesje per portofolin e kredise 
  Procredit-Bank, Berat 
  Sektori kredise 
                     
. 
  Nga 16.02.2002 – 27.02.2005 

  Shef Sektorit Finances  
  Menaxhim i  aktivitetit ekonomik & financiar te Spitalit Rajonal. 
  Spitali Rajonal, Berat 
  Sektori Finances 
                  
    



                    Arsimi dhe trajnimet 
 
 

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
 

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
  

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
  

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
 

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
 

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
 

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
 

 
 
 

 
 

  

 1997  -  2001 

  Diplomuar ne  Administrim Biznesi, Menaxhim. 
    
 
  Universiteti Tiranes, Fakulteti Ekonomik. 
     
 
 
  1993 -  1997 
  Diplomuar ne arsimin e mesem  
 
 
  Shkolla e mesme e pergjithshme “Kristaq Capo”, Berat. 
   . 
 
  

 04.09.2013 

 Çertifikuar per marrjen e titullit profesional “Kontabilist i Miratuar”. 
 
 
  Ministria e Financave / Autoriteti i Çertifikimit 

                                              
 
   

30-31.10.2010 

  Çertifikuar ne “Njohuri hyrese ne Standartet Nderkombetare te Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar”.  
 
 
  Instituti Kontabilisteve te Miratuar te Shqiperise 

              
 
 
  16-17, 23-24.10.2010    
  Çertifikuar ne ”Standartet Kombetare te Kontabilitetit”  
 
 
  Instituti Kontabilisteve te Miratuar te Shqiperise  

                                  

 

   3-4 prill 2008    

  Çertifikuar  ne “Shitje efektive   dhe komunikim”. 
 
 
  Partners Albania, Center for change and conflict management 

                                                 

 

  

 Nentor 2006(trajnim dyjavor) 

  Çertifikuar ne “Analiza e kredive per biznesin”        
 
 
   Procredit-Bank Mitrovice/Kosove 
 

  

  



  
 

  
 

 

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
 

Data  
Titulli i kualifikimit të arritur  

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
Data  

Titulli i kualifikimit të arritur  
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 

nga edukimi / trajnimi 
 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 

edukimin ose trajnimin 
 
 

 
 

 

  9-10 Dhjetor  2005        

  Çertifikuar ne “Shitjet profesionale” 

 

  International P&P Training Program 

           

 

   

  25.10.2004 – 06.11.2004 

   Çertifikuar “Kualifikim ne fushen e kontabilitetit”.                                                          

                                                        
 
 Shoqata e Kontabilisteve te Shqiperise 

                          

 
  Tetor   2003  -   Korrik 2004                                             

  Kualifikim per Specialist te Larte te Finances-Bankes 
 
 
  Universiteti Tiranes, Fakulteti Ekonomik                                       

 

 

  

  

  

  
  

Aftësitë personale dhe 
kompetencat  

 

  

Gjuha e nënës Shqip 
  

Gjuhë të tjera Anglisht /Italisht.     Diplomuar nga Universiteti Tiranes, Fakulteti Gjuheve te Huaja 

Vetë vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Niveli Europian (*)  Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Gjuha   Shume mire  Shume mire  Shume mire  Shume mire  Shume mire 

Gjuha   Shume mire  Shume mire  Shume mire  Shume mire  Shume mire 
  

Aftësi organizative dhe kompetenca  Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku janë fituar ato  
(Hiqini nëse nuk janë të vlefshme) 

  

Aftësi teknike dhe kompetenca  Zëvendësoni këtë tekst me një përshkrim të këtyre kompetencave dhe tregoni se ku janë fituar ato  
(Hiqini nëse nuk janë të vlefshme) 

  

Aftësi kompjuterike dhe kompetenca    Sistemet operative te kompjuterit. Çertifikuar per njohurite e sistemeve operative.                                                                                                                                                                  
  

Aftësi të tjera dhe kompetenca Leje drejtimi per automjete,  klasi-B. 
  

Informacion shtesë  
  

Anekse  

 


