
  
 

  

 

Jetëshkrim 

 
  

Informacion Personal   

Emri / Mbiemri  Rabiola BOJAXHIU 

Adresa Lushnjë  

Telefoni(at)    069 881 5037   

E-mail rabiolabojaxhiu@gmail.com 
  

Shtetësia Shqiptare 
  

Data e lindjes 17.03.1988 
  

Gjinia Femër  
  

   
  

Eksperiencat e punësimit  

Data 
 

(Janar 2022 – në vazhdim) 

Roli ose pozicioni i punës Pedagoge në Departamentin e Financës 
 

Kolegji Universitar “Reald”, Vlorë 
  

 
 

Data (2021-2022) 

Roli ose pozicioni i punës Specialist në Sektorin e Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve IPA, në Drejtorinë e Konceptimit 
dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Transportit dhe Infrastrukturës 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë  Organizon punën me sektorët/drejtoritë e tjera në Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë  
lidhur me identifikimin e ideve, përgatitjen e projekteve dhe projekt - fishave të projekteve që 
financohen nga fondet e Bashkimit Evropian në fushën e transportit dhe territorit; 

 Ofron mbëshetje në hartimin dhe promovimin e politikave të planifikimit dhe zhvillimit të 
infrastrukturës dhe transportit që kanë prioritet financimin e huaj dhe menaxhimin e fondeve 
IPA; 

 Harton programe lidhur me përgatitjen e strategjive, politikave, prioriteteve, programeve, 
marrëveshjeve, protokolleve dhe konventave në fushën  e transportit dhe infrastrukturës; 

 Ofron mbëshetje, bashkëpunon me aktorë e ekspertë të ndryshëm me qëllim sigurimin e një 
procesi gjithëpërfshirës, cilësor dhe transparent, sa i takon vlerësimit të fizibilitetit, impakteve 
mjedisore dhe sociale, modeleve ekonomike dhe përfitueshmërisë publike, me qëllim 
përmbushjen e objektivave të politikave dhe programeve të zhvillimit të Ministrisë së 
Infrastrukturës dhe Energjisë; 

 Kontribuon brenda sektorit në përgatitjen e projekt-buxhetit afatmesem (PBA-së) në lidhje me 
fushën e zhvillimit të territorit dhe transportit, si dhe me zyrat e zbatimit të projekteve me 
financim të huaj për planifikimimin e financimit të huaj, kostos lokale dhe TVSH-së. 

Emri dhe adresa e punëdhënsit Belinda Balluku 

Lloji i binzesit ose sektori 
 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
 
 
 

mailto:rabiolabojaxhiu@gmail.com


Data (2020-2021) 

Roli ose pozicioni i punës Specialist Auditues i Brendshëm  

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë  Përgatit planin strategjik dhe vjetor të auditimit, zbaton planin vjetor të auditimit duke 
planifikuar dhe kryer angazhimet e auditimit dhe detyrat e këshillimit; 

 Auditon të gjithë strukturat, programet dhe veprimtaritë e sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje, 
për të përcaktuar nëse ato kryejn në mënyrë efikase dhe efektive funksionet e tyre të 
planifikimit, organizimit, drejtimit dhe kontrollit, në përputhje me udhëzimet, politikat dhe 
proçedurat e vendosura për arritjen e objektivave të institucionit; 

 Komunikon rezultatet e  angazhimeve të auditimit dhe detyrave të këshillimit pranë Këshillit të 
Administrimit dhe Administratorit dhe ndjekjen, vlerësimin, e zbatimit të rekomandimeve të 
auditimit. 

Emri dhe adresa e punëdhënsit    Erjet Dhima 

Lloji i binzesit ose sektori 
 

Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje 

Data (2014-2019) 

Roli ose pozicioni i punës Shefe e Departamentit të Shitjes  

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë  Kordinon veprimtarinë me departamentet dhe strukturat e tjera të shoqërisë duke qenë pjesë 
e vendimarrjes në proçeset e planifikimit, strategjisë për investime dhe realizimit të 
objektivave tekniko-ekonomike të shoqërisë; 

 Përpunimin e politikave dhe dhënien e orientimeve për; Planifikimin, kordinimin, ndjekjen dhe  
kontrollin e punës për shitjen e ujit të pijshëm dhe të përdorur; 

 Ndjekjen e klientëve debitorë dhe marrjen e masave administrative ndaj tyre. 

Emri dhe adresa e punëdhënsit Erjet Dhima 

Lloji i binzesit ose sektori  Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje 
  

 
Arsimi dhe trajnimet  

 

  

Data (2019- 2021) 

Titulli i kualifikimit të arritur  Master Profesional në “E Drejtë Penale” 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

E drejtë penale e avancuar, Politikat penale të sigurisë, Metodika kriminalistike e hetimit të veprave 
penale, Legjislacioni penal për mbrojtjen e të miturve. E drejta penale e mjedisit, E drejta procedurale 
e avancuar, etj. 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

  Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti ‘Ismail Qemali’ Vlorë 
 

 
 

 

Data (2020-2021)  

Titulli i kualifikimit të arritur  Çerifikatë “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

Mjedisi i auditimit të brendshëm, Planifikimi i auditimit të brendshëm, Ekzekutimi i auditimit të 
brendshëm, Raportimi dhe Sigurimi i Cilësisë, Standartet profesionale për auditimin e brendshëm. 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Data (2013-2017) 

Titulli i kualifikimit të arritur  Master Profesional në Financë 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

Drejtim Financiar i Avancuar, Drejtim Financiar Ndërkombëtarë,Kontabilitet Drejtimi i Avancuar, 
Drejtim Bankar, Analiza e pasqyrave Financiare, Vlerësimi Financiar I Bisnesit, etj 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 

 
                                                          Data 

 
   (2007-2011) 

Titulli i kualifikimit të arritur    Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë në Administrim Bisnes (Profili Menaxhim) 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

   Analize Matematike,Hyrje ne Ekonomi, Mikroekonomi, Makroekonomi, Menaxhim Strategjik,  
Menaxhimi i Cilësisë, Finance Publike, Menaxhim Projekti, Menaxhim Operacionesh 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 



 
Aftësitë personale dhe 

kompetencat  

 

  

Gjuha e nënës Shqip 
  

Gjuhë të tjera  

Vetë vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Niveli Europian (*)  Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Anglisht   Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë 

Italisht    Shumë mirë  Shumë mirë  Mirë   Mirë   Mirë  
  

Aftësi organizative dhe kompetenca   Vendos prioritetet dhe organizimin e ngarkesës së punës; 
 Ndjek  format e duhura për arritjen e qëllimeve;  
 Merr përsipër, me dëshirë, punën rutinë ose detyra jo të preferuara 

  

Aftësi teknike dhe kompetenca     Aftësi në identifikimin, vlerësimin dhe koordinimin e nevojave të punës, gjithmonë duke u bazuar në  
filozofinë dhe qëllimin e institucionit / organizatës 

  

Aftësi kompjuterike dhe kompetenca Njohuri në aplikacione kompjuterike : Microsoft Office, Financa 5, Alpha Platiniumi , Alpha Water 
Billing, AL-Billing, UK-Reader, Web-Gis 

  

Aftësi të tjera dhe kompetenca 
 Fleksibël; 
 Shfaqa e integritetit dhe standarteve të larta etike; 
 Përkushtim për zhvillimin profesional; 
 Sigurimi që komunikimi të ketë një qëllim të qartë; 
 Dëgjimi dhe vlerësimi i ideve dhe opinioneve të të tjerëve. 

Aftësitë e sipërpërmëndura janë fituar gjatë eksperiencës në punë dhe gjatë studimeve universitare 
dhe pasuniversitare. 

  

Informacion shtesë Pjesëmarrje në seminare dhe konferenca të ndryshme të organizuara nga USAID, GIZ, KFW, ASPA           
për tema të ndryshme në funsionimin e ndërmarrjeve të Ujësjellësave, Auditimit të Brendshëm, 
projekteve IPA. 

  

 


