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Eksperienca 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

Prill 2014 - Aktualisht 

Emri dhe adresa 

e Punedhenesit 

First Invesment Bank Albania  - Dega Berat 

Sektori Sektori Bankar 

Pozicioni I Punes Drejtor i Degës Berat 

 

Pergjegjesite 

kryesore 

 

 

Përfaqësim i  Fibank në komunitetin ku operon. Ndërtim i  raporteve të  bashkëpunimi me institucionet 

publike lokale dhe marrje  pjesë në aktivitetet relevante të organizuara prej tyre. Monitorim i  sjelljes së 

klientëve në treg dhe realizim i studimeve lidhur me të.Njohje shumë e mirë e konkurrencës në treg, si 

edhe përgjegjës për  propozime dhe ndryshime të mundëshme në funksion të maksimizimit të rezultatit. 

Përgjegjës per arritjen e objektivave të miratuara te degës. Pergjegjes për optimizimin e raportit të 

ardhura/shpenzime për të arritur një fitim maksimal. Përgjegjës për kontroll te efikasitetit dhe seriozitetit te 

punonjësve vartës. 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

Nentor 2010 – Prill 2014 

Emri dhe adresa 

e Punedhenesit 

Banka Société Générale - Dega Berat 

Sektori Sektori Bankar 

Pozicioni I Punes Zv. Drejtor Dege / Client Relationship Manager Senior 

Pergjegjesite 

kryesore 

Perfaqesim i imazhit te Société Générale duke sherbyer si ure nderlidhese midis biznesit dhe bankes; 

menaxhimi i marredhenive te bankes me biznesin ne fushen e produkteve te kredive, depozitave, llogarive 

rrjedhese, trasfertave, kartave te kreditit dhe debitit, SMS dhe E-banking dhe cdo produkt tjeter te ri te 

hedhur ne treg nga banka; grumbullimi dhe verifikimi i informacionit rreth vertetesise se dokumentacionit 

te paraqitur nga klientet e interesuar per kredi; vleresimi i situates ekonomike dhe financiare te aktivitetit te 

klientit (te vetepunesuarit) si dhe te korporatave; ndjekja e kthimit te kredive brenda afatit; kujdesja per 

nenshkrimin e marreveshjeve te pagave me korporatat dhe bizneset SME; realizimi i objektivave dhe 

kuotave te parashikuara nga Divizioni i Retail; pergjegjes per kontroll te efikasitetit dhe seriozitetit te 

punonjesve vartes. 
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    Data Nentor 2008 – Nentor 2010 
 

Emri dhe adresa 

e punedhenesit 

Banka Kombetare Tregtare; Dega Berat 

Sektori Sektori Bankar 

Pozicioni I 

Punes 

Specialist Banking Business 

Pergjegjesite 

kryesore 

Aktivitete operacionale dhe sherbimet financiare;hapja e llogarive e reja;asistence klienteve ne zgjedhjen e 

produkteve te ndryshme; marketingu i sherbimeve bankare duke promovuar sherbimet e bankes dhe duke 
mbajtur marredhenie te mira me klientet; vleresim dhe procesim te rasteve te kredive. 

 

     Edukimi 

 

Data Shtator 2002 –Tetor 2008 

Emri I 

 

Universiteti I Padoves, Padova, Itali 

Dega 

Titulli I 

Kualifikimit 

Pershkrimi 

Ekonomi Nderkombetare 

Diplome ne Ekonomi Nderkombetare 

 

Programi ne Ekonomi Nderkombetare i Univeristetit te Padoves eshte i ndertuar ne menyre te tille qe ti ofroj 

studenteve njohuri te thella mbi principet e kompanive private, institucioneve publike dhe gjithashtu edhe te 

institucioneve nderkombetare ekonomike. Ky program u jep studenteve njohuri ekonomike, statistikore, 

informatike dhe linguistike duke i aftesuar qe ne nje te ardhme te punesohen prane institucioneve ekonomike 

lokale apo nderkombetare. 

 

 

AFTESI DHE NJOHURI PERSONALE 

Gjuha ametare Shqip 

Gjuhe te tjera 
 

 Italisht Anglisht 

Lexim Shkelqyer Shkelqyer 

Shkrim Shkelqyer Shkelqyer 

E folur Shkelqyer Shume mire 

 

AFTESI KOMPJUTERIKE 

 

Njohuri shume te mira te paketes Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) 

 

INFORMACION SHTESE 

 

Tema e diplomes: Institucionet Ekonomike Nderkombetare ne Shqiperi - nje pune kerkimore qe nis me identifikimin e institucioneve 

ekonomike nderkombetare ne Shqiperi. Me pas vazhdon me pershkrimin e ketyre institucioneve dhe rolit rregullator qe ato luajne ne 

ekonomine shqiptare. Tema finalizohet me rekomandime te mundshme per permiresimin e punes se ketyre institucioneve. 

 

 

Referencat sipas kerkesave. 

 

 



 


