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Europass 
Curriculum Vitae 

    
  

Informacion Personal   

Emri / Mbiemri  Indrit  Abdiaj 

Addresa 11/1, Rruga Kole Paparisto, 3001, Elbasan, Shqipëria  

Telefoni  Celular: +355 688088660  

E-mail indritabdiaj@gmail.com 
  

Shtetësia Shqiptare/ bullgare  
  

Data e lindjes 03/07/1978 
  

Gjinia Mashkull 
  

            
           Eksperiencat e punësimit 

 

  

Data Korrik 2015-vazhdim ( i rizgjedhur)  

Roli ose pozicioni i punës Anëtar i Këshillit Bashkiak Elbasan 
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Data 
Roli ose pozicioni i punës  

Emri dhe adresa e punëdhënsit 
       Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë   

 
Data 

Roli ose pozicioni i punës 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

Emri dhe adresa e punëdhënsit 

Lloji i binzesit ose sektori 

 
 

Data 

Roli ose pozicioni i punës 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

Emri dhe adresa e punëdhënsit 

Lloji i binzesit ose sektori  

  

 
Data 

Roli ose pozicioni i punës 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

Emri dhe adresa e punëdhënsit 

Lloji i binzesit ose sektori  
 

  

  Prill 2018- ne vazhdim 
Drejtor 
Drejtoria Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik Elbasan 
Ofrimi i kurseve dhe riorientimi per integrimin ne tregun e punes 

  

2015-2018  

Drejtor Ekzekutiv 

Hartim projekti, Menaxhim projekti 

Drejtimi i Gjelbër shqiptar për mjedisin dhe bujqësinë 

OJF 

 
 

Shkurt 2014-2018  

Administrator 

Menaxhim, promovimin e të rinjve 

Albania Studio (Albania Fm) 

Media, Radio 

 
 

Janar 2011- 2016 

Administrator, 

Menaxhim, shitje 

Magniflex Albania 

Tregti artikuj për shtepine 
 

  

Arsimi dhe trajnimet                
  

Data 
Titulli I Kualifikimit te arritur 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi  

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
Data 

2017 – 2019 
Master Shkencor 
Ekonomia dhe E Drejta ne Tregjet Nderkombetare 
 
UE “Aleksander Xhuvani”, Fakulteti Ekonomik 
 
 
2012- 2016 

Titulli i kualifikimit të arritur  Bachelor 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi  

Ekonomia Dhe E Drejta 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 

UE “Aleksander Xhuvani”, Fakulteti Ekonomik 

Data 1996 – 2000 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi  

Histori, arkivistike, muzeologji 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

Universiteti i Sofies, Shen Kliment Ohridski, Fakulteti i Historisë, Bullgari 

Gjuha e nënës Shqip 
  

Gjuhë të tjera Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Bullgarisht  

Vetë vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Niveli Europian (*)  Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Gjuha Angleze  B2 Shumë Mirë B2 Shumë Mirë B1 Shumë Mirë B1 Shumë Mirë B1 Shumë Mirë 

Gjuha Italiane  C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm 
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Gjuha Bullgare  C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm 

Gjuha Frënge  A2  Mirë A2 Mirë A2  Mirë A2 Mirë A2 Mirë 

 
 

Aftësi sociale dhe kompetenca  

 

Puna në ekip: Kam punuar për disa vite në ekip dhe kam udhëhequr ekipe në projekte të ndryshme 
dhe në mjedise ndërkulturore. Unë jam i prirur për të vëzhguar dinamikën e grupit, për të parë cilat 
janë pikat e forta të grupit dhe çfarë mund të përmirësohet. 

▪ Aftësi ndërmjetësimi / lehtësimi: Kam fituar njëfarë besimi në ndërmjetësimin e konflikteve dhe / ose 
diskutimeve dhe përpiqem të gjej kompromise, si nga përvoja ime si menaxher dhe si trajner. 
▪ Komunikimi: Jam një dëgjues i mirë, duke punuar në sektorin jofitimprurës dhe duke ofruar shërbime 
për komunitetin, duhet të dëgjoja atë që publiku kërkon dhe që është në gjendje të përballojë. 

  

Aftësi organizative dhe kompetenca   Të qenit menaxher më ndihmoi të zhvilloja aftësitë organizative, menaxhimin e kohës dhe respektimin 
e afateve. Përveç kësaj unë kam drejtuar disa projekte nga fillimi deri në fund duke zhvilluar aftësitw e 
menaxhimit dhe aftësitë e koordinimit. Organizimi i trajnimeve ka qenë një mënyrë për të zhvilluar 
kompetencat e planifikimit dhe aftësinë për të mbajtur fokusin në objektiv. 

  

Aftësi kompjuterike dhe 
kompetenca 

 
Përdorues shumë i mirë i kompjuterit, programeve bazë të tij, ”Content creation”, si edhe internetit. 

  

  

 

 


