
  
 

  

Europass 
           Curriculum Vitae 

  

  

 
Të dhëna personale  

 

Emri / Mbiemri    Xhevahire Xhafa  

Adresa Fushë Krujë, Shqiperi 

Telefoni(at)   

Fax  

E-mail Xhevahire.xhafa@kruja.gov.al 
  

Shtetësia Shqiptare 
  

Data e lindjes 02.03.1961 

Vendi i lindjes Kruje 
  

Gjinia Femer 
  

Eksperiencat e punësimit  
  

Data     01 tetor 2015 e në vazhdim. 

Roli ose pozicioni i punës   Drejtoreshe Finance 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

1 Pas miratimit te buxhetit ndjek  ne vazhdimesi zbatimin e tij, sipas  

zerave dhe afateve  te percaktuara ne buxhet. 

2 Pergatit konsultivin e buxhetit per vitin financiar te mbyllur  dhe llogarite 

vjetore. 

3 Mban kontabilitetin dhe ben pagesat apo arketimet 

4 Kryen pagesa te ndryshme vetem kur jane te shoqeruara  me 

dokumente justifikues  per kryerjen e shpenzimeve , si situacione, 

fatura, etj. 

5 Harton borderote  per pagesat e pagave te punonjesve  te bashkise  si 

dhe sigurimet shoqerore dhe shendetesore. 
 
 

Emri i punëdhënësit BASHKIA KRUJE 

Eksperiencat e punësimit    

  

Data    Prej vitit 2011 deri ne  01 tetor 2015 
 

Roli ose pozicioni i punës 
 
 
                                Emri i Punëdhënsit 

   Drejtoresh Finance 
 
 
  Bashkia Fushë Krujë 

 

    

  



Eksperiencat e Punësimit 
Data 
Roli ose pozicioni i punës 
Emri i Punëdhënsit  
 
 

Eksperiencat e Punësimit 
Data 
Roli ose pozicioni i punës 
Emri i Punëdhënsit  
 
                                                        

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

                                Gjuhë e Huaj  
 
 

  

2002 – 2011  
Përgjegjëse e financave  

Bashkia Fushë Krujë 
 

   
    
   1992 – 2002  
    Pergjegjese finance  
   Drejtoria e Bujqesise dhe Ushqimit Rrethit Kruje  
 
 
  
 
   1985  - 1989 
 
   Dega : Financë, titulli “Financier i Lartë” 
 
 
 
 
 

   Instituti i Lartë Bjqësorë, Tiranë 
 
 
      
    

           
   
 
 
  2016. 
     
  “Planifikim Strategjik dhe Menaxhimi i Financave Vendore”. 
   
  Certifikuar nga ASPA 
   
 Vitin 2014  
 ”Per menaxhimin e financave publike”. 
     
  
  Certifikuar nga LDP 
 
 
  Viti  2005  
 
,”Kursin e plote te kualifikimit ne fushen e kontabilitetit 
 
   USAID DHE  SH.K.F.SH 
 
 

    Rusisht 

  



Aftësi sociale dhe kompetenca     

• Aftesite: Aftesi shume te mira komunikimi (verbale&jo-verbale, degjimi dhe 

keshilluese)  

• Aftesi bashkepunimi dhe pune ne grup (shprehje e theksuar respekti per te 

tjeret  dhe kontributin e tyre pavaresisht menyres apo llojeve, dhe kontribuim i 

imi  personal ne grup). 

 

• Aftesi shume te mira pune individuale dhe ne grup. E afte te punoj ne 

presione dhe  ne deadline.. 

 
 

  

Aftësi organizative dhe kompetenca   Aftesi te mira koordinimi ne projekte, aktivitete, programe. Jane fituar pergjate 
eksperiences sime nga angazhimet qe kam pasur.  

  

  

Aftësi kompjuterike dhe 
kompetenca 

Kam njohuri te mira kompjuteri te Windows. Aftesi shume te mira pune ne: 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Njohje te mira te Software dhe Hardware 

  

  

  

  

 


