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Eksperiencat profesionale
Datat
Pozicioni i punës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Datat
Pozicioni i punës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit
Datat
Pozicioni i punës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe Adresa e punëdhënësit
Lloji i aktivitetit

01/08/2016 - Vazhdim
Auditues
Analiza e pasqyrave financiare, kontroll i përputhshmërisë së veprimeve ekonomike të
enteve publike në lidhje me kuadrin rregullator ligjor, analiza e hartimit dhe zbatimit të
buxheteve, etj
Kontrolli i Lartë i Shtetit, Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri
Maj 2016-Korrik 2016
Analist të dhënash
Analiza dhe hartimi i artikujve në lidhje me mirëqeverisjen, menaxhimin e financave publike,
treguesit fiskalë, etj
Open Data Albania, Tiranë, Shqipëri
OJF në fushën e rritjes së transparencës fiskale
2014-Korrik 2016
I vetëpunësuar
Shitje, blerje, menaxhimi i aktivitetit sezonal dhe raportimi fiskal.
Rigels Guzi, Elbasan, Shqipëri
Mikronjësi në sektorin e tekstileve me karakter sezonal

Arsimi dhe trajnimet
Datat 2014-2016
Lloji i kualifikimit/shkollimit Master Shkencor në Kontabilitet dhe Auditim
Institucioni Fakulteti i Ekonomisë, Universtiteti i Tiranës
Datat Shkurt 2016 – Prill 2016
Lloji i kualifikimit/shkollimit Praktikë mësimore, trajnim në raportim financiar
Institucioni EKA, Agim Qenani
Datat 2011-2014
Lloji i kualifikimit/shkollimit Bachelor në Financë-Kontabilitet
Institucioni Fakulteti i Ekonomisë, Universtiteti i Tiranës
Datat 2010-2014
Lloji i kualifikimit/shkollimit Diplomë e Shkollës së Mesme të Përgjithshme, Profili Natyror
Institucioni Shkolla e Mesme e Përgjtihshme Dhaskal Todri
Page 1/2 - Curriculum vitae of Rigels Guzi

Curriculum Vitae

Gjuhet e huaja
Gjuha amtare
Gjuhe te tjera:
Anglisht
Italisht

Shqip
Niveli :

Shkruar
C1
B1

Folur
B2
B1

Kuptuar
C1
B2

Aftësitë organizative Komunikim i mirë në grup në realizimin e detyrave në universitet dhe zhvillimin e praktikës
mësimore.
Aftësi të mira komunikimi të përvetësuara nga eksperienca në marrëdhëniet me klientët.

Aftësi analitike dhe përpunuese të informacionit të përftuara nga eksperienca në hartimin e
artikujve me temë ekonomikë duke shfrytëzuar bazat e të dhënave qeveritare.
Aftësi kompjuterike Njohuri bazë në përdorimin e kompjuterit, të paketës Microsoft Office , programit IDEA si d
he në programet aplikative të kontabilitetit .

Certifikatë trajnimi të programit të kontabilitetit “Alpha”

Njohuri të Microsoft Access në përpunimin e të bazës së të dhënave

Kualifikime Trajnim në fushën e ekzekutimit të buxhetit dhe krijimin e detyrimeve në sektorin publik
Center for Excellence in Finance, Ljubjana, Slovenia
Pjesmarrje në konferenca Pjesmarrës në konferencën e III Shkencore të Departamentit të Kontabilitetit të Unievrsitetit
të Tiranës.
Raportimi fiskal dhe kontabël i mikronjësive si mjet për reduktimin e informalitetit dhe
evazionit fiskal në Shqipëri
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