Jetëshkrim
Informacion Personal
Emri / Mbiemri
Addresa
Telefoni(at)

Qebir ISARAJ
Banese private, Rruga “Pal Golemi” Lagja “Çlirim” Njesia Administrative Nr 1 Bashkia Berat
Fiks:

Celular: 0694050903

Fax
E-mail
Shtetësia
Data e lindjes
Gjinia

isarajq@yahoo,com
shqiptare
02/10/1957
Mashkull

Punësimi i dëshiruar / Planifikimit strategjik
Fusha e punësimit Proceset e buxhetimit dhe statistikes
Eksperiencat e punësimit
Data •
Roli ose pozicioni i punës •
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i binzesit ose sektori

06.02./2017 – e ne vijim
Kontabilist i Miratuar PF (privat).
01.09.2003 – 14.08.2014
Punonjes ne Bashkine Berat ne pozicionet e me poshtme : Supervizor per sherbimet publike, Specialist I staistikes ne Drejtorine e programim Zhvillimit,
Drejtoria e Palnifikimit te Teritorit – Specialist I Staistikes dhe Kontrollit te Preventivave, Drejtoria
e Finances Specialist I Statistikes dhe Manaxhimit te Riskut Financiar dhe ne vijim Drejtoria e
Burimeve Njerezore dhe Mardhenieve me Publikun Specilalist I Staistikes dhe IT.
•
31.12.1996 – 01.09.2003
Aktivitet Privat
•
01.04.1994 – 31.12.1996
Qendra Arsimore Berat – Drejtor
•
01.04.1993 – 01.04.1994
Asistence Sociale
•
16.09.1992 – 01.04.1993
Drejtoria Rajonale Tatimore, Berat
(larguar për arsye shëndetësore)
•
16.11.1991 – 15.02.1992
NPA, Berat, Drejtor
•
01.08.1989 - 15.11.1991
Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor te Rrethit Berat,
Ekonomist Specialist kosto ne Seksionin e Palnit.
•
26.05.1988 – 01.08.1989
Ndermarrja e Prodhimeve Artizanale, Ekonomist Specialist I
kostos
•
01.01.1986 – 25.05.1988
Ndermarrja e Pastrim Perpunim Plehut. Magazinier
•
16.11.1983 – 31.12.1985
Ndermarrja Komunale Banesa Berat, Magazinier
•
02.02.1983 – 15.11.1983
Ndermarrja e Sherbimmeve Komunale, Berat, Punëtor nëntoke
(tunele).
•
09.09.1980 – 22.10.1982
Punëtor Ndërtimi – Ndërmarrja e Bonifikimit Berat.
•
06.02.1980 – 31.05.1980
Hekur thyes- Ndërmarrja e Parafabrikateve te Bujqësisë
Fier

Arsimi dhe trajnimet •

Arsimimi : Universiteti i Tiranës, Dega: Ekonomist për Industrinë

•
•

Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga
edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi edukimin
ose trajnimin
Niveli në klasifikimin kombëtar ose
ndërkombëtar

Trajnime :
Kualifikuar me Çertifikate perkatese nga Enti Kombetar i Ujit ne kuadrin e Kualifikimeve te
anetareve te keshillave Drejtues per SHA Ujesjellesat.
•
Kualifikuar me Çertifikate perkatese nga Shkolla Shqiptare e Administrates Publike per
Reformen Teritoriale.
•
Kualifikuar me çertifikate per kualifikimiin ne fushen e hartimit te Strategjise se Zhvillimit
Ekonomik lokal e Rajonal nga PNUD ne vitet 2010, 2011.
•
18 Maj 2011, me numer certifikate 298, marr titullin “KONTABILIST I MIRATUAR” nga
Autoriteti i Çertifikimit
•
Trajnim për zhvillimin e ekonomisë lokale ne kuadrin e programit: “DELTA” – Drejtimi i
Ekonomisë Lokale nëpërmjet Teknikave dhe Aleancave, financuar nga Banka Botërore dhe
Fondacioni: “Soros”.
•
Trajnim nga USAID-i për hartimin e standardeve ne shërbimet publike dhe menaxhimin e
infrastrukturës ne arsimin parauniversitar.
•
Trajnim nëpërmjet pjesëmarrjes ne seminaret e organizuara nga Fondacioni Gjerman GTZ
për Gjelbërimin Publik.
.•
Aktualisht i përfshire ne grupin e punës dhe me detyre kryesore për hartimin e “Plan Buxhetit
Afatmesëm” te Bashkisë Berat, për vitet 2013- 2015.
•
Për vitet 2004, 2005, 2006, 2007,2088,2009,2010,2011 dhe 2012: Kam udhëhequr grupin e
punës dhe kam luajtur rol kryesor ne punën për hartimin e “Plan buxhetit” te Bashkisë Berat si dhe ne
hartimin e Planit te Investimeve Kapitale.
•
Anëtar i Grupit Kryesor te punës për hartimin e strategjisë se zhvillimit ekonomik te Bashkise
Berat për vitet 2005-2010, dhe rishikimin e hartimin e saj për vitin 2010 – 2015, 2015-2020.
•
Pjesëmarrës ne grupin e punës për hartimin e Planit te Përgjithshëm rregullues te Qytetit te
Beratit i pozicionuar ne nëngrupin e studimit te jetës ekonomiko - sociale dhe demografike, si faza e
rëndësishme për përcaktimin e detyrës se projektimit te këtij plani, ne bashkëpunim me Co-Plan.
•
Anëtar i shoqatës se Kontabilisteve dhe Financiereve te Shqipërisë dhe pjesëmarrës aktiv ne
te gjitha trajnimet e kryera prej saj.
•
Pjesëmarrës aktiv ne trajnimet e kryera nga Shoqata e Bashkive te Shqipërisë për probleme
ekonomike dhe financiare.
•
Pjesëmarrje aktive ne projekte te përbashkëta me Co-Plan, USAID, PIU si dhe partnere te
tjerë me te cilit ka lidhje bashkëpunimi Bashkia Berat.
•
Pjese e Grupit te punës për hartimin e dosjes se aplikimit: “ Berati ne UNESCO”, I vleresuar
nga keshilli Bashkiak i Bashkise Berat me Çertifikaten e Mirenjohjes se Qytetit.

Aftësitë personale dhe
kompetencat
Gjuha e nënës
Gjuhë të tjera

Shqip
Greqisht

Vetë vlerësimi

Të kuptuarit
Dëgjim

Niveli Europian (*)

Gjuha
Gjuha
Aftësi organizative dhe kompetenca
Aftësi teknike dhe kompetenca

GR

mire

Të folurit
Lexim
mire

Ndërveprim folës
mire

Të shkruarit

Prodhim folës
mire

I afte per te punuar nen trysni dhe bashkepunimin ne grup.
Aftesi per te punuar ne nje skuader profesioniste dhe multi disiplinare. Aftesi per te qene organizues i
nje skuadre pune, per te punuar edhe jashte kohes normale te punes, si dhe shprehi te mira
organizative, teknike e profesionale.Perdorues i programveve te versioneve me te fundit en fushen e
finances, kontabilitetit dhe statistikave. Pervoje e madhe pune ne planifikimin strategjik, buxhetim,
planifikimin hapesinor.

Aftësi kompjuterike dhe kompetenca

Aftësi të tjera dhe kompetenca

Windos te te gjitha versioneve, Programet e paketes “MS OFICCE” te te gjitha versioneve perfshi dhe
paketen MS-Office 2016, Kontabiliteti “Alfa”, Financen 5, programin informatik per TVSH, Per tatime
dhe Taksat Lokale dhe nje sere programesh te veçanta aplikative te versioneve te reja. I specializuar
per përdorimin e kompjuterit qe nga viti 1989 prane INSIM Tirane.
Korrekt dhe i pergjegjshem ne kryerjen e detyrave dhe shlyerjen e detyrimeve qe kane te bejne me
pozicionin e punes.

Informacion shtesë •

Udhëheqës për përgatitjen e temave te diplomës për studentet e Universitetit te Tiranës te
Fakultetit te Ekonomisë, prej vitit 1988 e ne vijimësi.
•
Pedagog ne Filialin e Universitetit Amerikan te Tiranës “MEDIKOM”, Dega Berat, për lenden
e “Informatikës” -Janar - Qershor 2007.
•
Pedagog i jashtëm ne Universitetin “Kristal”, Fakulteti i Infermierisë, Filiali Berat Shtator 2007
deri ne Qershor 2008, për lenden e Bio-statistikës.
•
Pedagog i jashtëm për lenden e Bio-statistikës ne Universitetin “Kristal “, Fakulteti i
Infermierisë, Dega Fier nga muaji Nëntor 2008 deri ne vitin 2009.
•
Pjesëmarrje aktive ne publikimet e bëra nga Bashkia Berat për Ekonominë, Investimet, si dhe
Projektet e përbashkëta me partneret ndërkombëtare. Veçanërisht i angazhuar për hartimin e
ndërtimin e kapitujve për ekonominë dhe statistikën.
•
Buletinet statistikore periodike te Bashkise Berat per periudhen 2004-2012.
•

Bashke hartues i Publikimeve te bashkise Berat per ekonomine, statistiken dhe ekonomine.

•
Autor i materialeve ekonomike : Biznesi Beratas dukuri dhe fenomene te zhvillimit te tij . ne
vitin 2006,2008,2009,2011
•
Bashkepunetor ne materialet promovuese si Berati ne shifra 2003-2008, Qarku Berat ne 15
vite zhvillim, Indikatoret e zhvillimit ekonomik ne Bashkine Berat.

Anekse Leter reference nga FLEG. Diploma e Arsimit te larte, ID, pjese te certifikatave dhe trajnimeve,

licensen e kontabilistit te miratuar dhe kurseve te kualifikimit ne kete kuader, Statusi i nenpunesit Civil
dhe Libreza e Punes.

