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Curriculum Vitae
Të dhëna personale
Emri / Mbiemri
Adresa

Eglantina Subashi
Rruga Subash Lagjja, “ Derede ”, Kruje, Shqiperi

Telefoni(at)
Fax
E-mail
Shtetësia

Eglantina.subashi@kruja.gov.al
Shqiptare

Data e lindjes

01.12.1979

Vendi i lindjes

Kruje

Gjinia

Femer

Eksperiencat e punësimit
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

2005 e në vazhdim.

Drejtore e Drejtorisë Juridike
1. Harton dhe kontrollon paraprakisht të gjitha aktet ( urdhëra, urdhëresa e vendime)
që I paraqiten keshillit bashkiak dhe kryetarit të bashkisë.
2. Kur ka vërejtje për aktet e paraqitura , i kërkon sektorit përkatës reflektimin e tyre
në akt dhe kur ato nuk reflektojnë , i paraqet me shkrim mendimet e tij organit që
do të vendosë në lidhje me ato, mendime te cilat i bashkangjiten aktit.
3. I jep konsulencen juridike sektorëve të Bashkisë për hartimin e kontratave dhe
akteve të tjera, në lidhje me realizimin e funksioneve të bashkisë.
4. Kryen përfaqësimin ligjor të bashkisë pranë organeve gjyqësore si dhe me
institucionet apo subjektet e tjera.

Emri i punëdhënësit

Bashkia Krujë

Eksperiencat e punësimit
Data
Roli ose pozicioni i punës
Emri i punëdhënësit

2003 – 2005
Sekretare e gjysore në gjykatën e rrethit gjysorë Krujë
Gjykata e rrethit Krujë

ARSIMIMI DHE EDUKIMI
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin

Gjimanzi I Pergjithshem” Skenderbu” Kruje.

Data

1994 – 1998

Data

1998 - 2002

Titulli i kualifikimit te arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga
.
edukimi / trajnimi

Dega Drejtësi

Emri dhe lloji i subjektit qe ofroi
edukimin ose trajnmin

Universiteti I Tiranës, Fakulteti Juridik
,

.
EKSPERIENCA E TRAJNIMEVE
Titulli i kualifikimit te arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga
.
edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit qe ofroi
edukimin ose trajnmin

Kam trajnime të shumta në administrate publike dhe dëshmi në fushen penal.

Titulli i kualifikimit te arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara nga
.
edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit qe ofroi
edukimin ose trajnmin

Titullin e Audituses së mbrendëshme

Jam certifikuar edhe në Shoqërin Civile
Ndjekur edhe trajnime të projektit STAR 2.

Ministria e Financave

Aftësitë personale dhe
kompetencat
Gjuha amtare

Shqip.

Gjuhë të tjera
Vetëvlerësimi

Të kuptuarit

Të folurit

Të shkruarit

Dëgjim

Lexim

Anglisht

10

10

10

10

10

Italisht

10

10

10

10

10

Aftësi sociale dhe kompetenca

Aftësi organizative dhe kompetenca

Aftësi kompjuterike dhe
kompetenca

•

Aftësite: Aftësi shume të mira në komunikimi (verbale&jo-verbale,
degjimi dhe këshilluese)

•

Aftesi shume te mira pune individuale dhe ne grup. E afte të punoj në
presione, etj.

Aftesi te mira koordinimi ne projekte, aktivitete, programe. Jane fituar pergjate
eksperiences sime nga angazhimet qe kam pasur.
Kam njohuri te mira kompjuteri te Windows. Aftesi shume te mira pune ne:
Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Njohje te mira te Software dhe Hardware

