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Europass 
Curriculum Vitae 

   
  

 
Informacion Personal  

 

Emri / Mbiemri  Eneida HOXHA 

Addresa 23 / 1, Teodor Keko, 1001, Unaza e Re, Astir, Tiranë, Shqipëri  

Telefoni(at) Celular: +355695420021   

E-mail enhoxha@kub.edu.al; eneidahoxha2125@gmail.com; 
  

Shtetësia Shqipëtare 
  

Data e lindjes 21/11/1993 
  

Gjinia Femër 
  

Punësimi i dëshiruar / 
Fusha e punësimit  

Database Management System; Data Analysis; Management Information System; 
Teknologji Informacioni 

  

Eksperiencat e punësimit     
.  

  

Data   Mars 2020- në vazhdimsi 

Roli ose pozicioni i punës  Staf akademik me kohe te pjesshme 

       Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Përgjegjëse në procesin e mësimdhënies, zhvillimi i leksioneve, seminareve praktive dhe cdo aktiviteti 

akedemik në lëndët: 

-Linux 

-Web Server 

Emri dhe adresa e punëdhënsit   Kolegji Universitar i Biznesit/Tiranë 

                          Lloji i binzesit ose sektori  Privat 

 
 

                                                        Data 

 

 
 
 

 
 

 
 

    
 

  Tetor 2019- në vazhdimsi 

Roli ose pozicioni i punës   Pedagoge në Departamentin e Informatikës dhe Formimit Shkencor 

mailto:enhoxha@kub.edu.al
eneidahoxha2125@gmail.com
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       Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
 

 Përgjegjëse në procesin e mësimdhënies, zhvillimi i leksioneve, seminarëve praktivake dhe përfshija në    
aspktet administrative dhe kërkime shkencore.Përgjegjëse për lëndët:  
- Bazat e Informatikës  
- Teoria e Bazave të të Dhënave  
- Aplikim dhe Projektim baze  të dhënash 
- Sistemet e Informacionit të Menaxhimit 
- Sistemet e Shfytëzimit  

 

Emri dhe adresa e punëdhënsit   Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë/Tiranë 

Lloji i binzesit ose sektori  Privat 

 
 

Data 

 
 

  Shataor – Dhjetor 2019 

Roli ose pozicioni i punës Staf akademik/Mësuese 

       Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë - Përgjegjëse në procesin e mësimdhënies në arsimin professional, moduli Rrjeta kompjuterike dhe 

Bazë të dhënash profile “Teknologji Informacioni dhe Komunikimi”. 

Emri dhe adresa e punëdhënsit 
 

    Shkolla e Mesme Profesionale, Kamëz 

                          Lloji i binzesit ose sektori  Shtetëror 
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                                                        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 

 
  03/01/2019 – 31/05/2019   
  Drejtues Operacional  
- Asiston Administratorin në menaxhimin e zhvillimit strategjik të kompanisë; - 

- Administrimi dhe kontrolli i implementimit të objektivave afatgjata dhe afatshkurtra të kompanisë në 

përputhje me strategjinë e tij; 

- Përcaktimin e Anëtarëve të Bordeve dhe Komiteteve sipas procedurave të kompanisë, në mungesë 

të Administatorit;  

-  Aprovimin e punësimeve të reja të kompanisë, kur kjo e drejtë i delegohet nga Administratori; 

- Aprovimin e vlerësimit të Kompetencës dhe Performancës sipas procedurave të kompanisë;  

-  Vlerësimi i risqeve kryesore të kompanisë për tu siguruar se këto risqe janë kontrolluar dhe 

menaxhuar;  

- Krijon dhe kryen kontrolle të brendshme dhe sisteme informacioni për menaxhim efektiv;  

- Sigurohet se kompania ka sisteme të përshtatshme të cilat krijojnë mundësinë e kryerjes së 

aktivitetit në mënyrë ligjore dhe etike;  

-  Përfaqëson kompanitë tregtare në marrëdhënie me palët e treta, në mungesë dhe me porosi të 

Administratorit;  

- Menaxhon në mënyrë efektive burimet financiare, njerëzore dhe fizike të kompanisë;  

 
 VME- Verifkimi i Matësave Elektrik Sh.p.k/Tiranë 

Privat 
 

  
 
 03/01/2019 – 31/05/2019   
 Përgjegjëse e Sektorit të Burimeve Njerëzor 
- Bashkëpunon me Drejtuesin e Departamentit, Menaxherin e Cilësisë dhe Administratorin për të 

identifikuar nevojat e kompanisë për punonjës dhe për përgatitjen e procedurave dhe 
instruksioneve të Burimeve Njerëzore;  

- Zbaton procedurat e kompanisë për aplikimet për punë dhe kryen intervista me kandidatët 
potencial;  

- Në bashkëpunim me Përgjegjësin e Departamentit të Administratës, Menaxherin e Cilësisë dhe 
Administratorin përgatit programin vjetor të trajnimeve;  

- Përgatit kontratat e punës së personelit;  
- Organizon dhe vlerëson punën e punonjësve dhe përgatit informacion periodik për menaxhimin;  
- Kontrollon nevojat për trajnim të personelit dhe efektivitetin e tyre;  
- Deklaron punonjësit në drejtorinë e tatimeve dhe Zyrën e Punës. 
 

   VME- Verifkimi i Matësave Elektrik Sh.p.k/Tiranë 
Privat 
 
 

  
   02/03/2017 - 03/01/2019 

Koordinatore dhe Procesuese të dhënash 
- Koordinimin e të gjithë komunikimit me punonjësit në Terren; - Koordinimin e punës në terren të 

punonjësve sipas nevojave që ka Klienti për verifikim;  
- Kryerjen e regjistrimit të të dhënave në database të raporteve të inspektimit në terren të 

Specialistëve të Verifikimit; 
- Kryerjen e Raportimeve ditore të vendit të punës, sasisë dhe rezultatet e verifikimeve; 
- Kontrollin e verifikimeve, raporteve të Specialistëve të Verifikimit në terren si dhe kontrollin e 

evidencave të këtyre iverifikimeve (foto, video, etj);  
- Rakordimin në fund të muajit të gjitha shërbimet e verifikimit që lidhen me Rajonin ose Specialistët 

që ka në përgjegjësi;  
- Raportimin tek Eprorët të kërkesave për leje të Specialistëve të verifikimit që ndjek;  
- Mban dhe ruan në hard copy të gjithë dokumentacionin mujor të aktivitetit të shërbimit të testimit 

dhe verifikimit të matësave elektrik. 
 
VME- Verifkimi i Matësave Elektrik Sh.p.k/Tiranë 
Privat 

 
  
 
 



Faqe 4/5 - Curriculum vitae i 
Eneida Hoxha  

Për më shumë informacion mbi  Europass shko tek http://europass.cedefop.europa.eu 
© European Union, 2004-2010   24082010 

 

 
 

                                                         Data 
Roli ose pozicioni i punës 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
               
 
                
               Emri dhe adresa e punëdhënsit 

                      Lloji i binzesit ose sektori 

 
 

    

Arsimi dhe trajnimet 
                                                       
                                                     Data 
  Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
                           nga edukimi / trajnimi 
 
           Emri dhe lloji i subjektit që ofroi  
                         edukimin ose trajnimin 
 
                                                     
                                                    Data 
  Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
                           nga edukimi / trajnimi 
 
           Emri dhe lloji i subjektit që ofroi  
                         edukimin ose trajnimin 
 
 
 
             Niveli në klasifikimin kombëtar  
                                ose ndërkombëtar 
 
 
 

 
 

 
 16/07/2016 - 20/10/2016 
  Programuese Java 
- Zhvillimi i Aplikacionit per Menxhimin e Dokumentave Online  
- Programim i faqeve ëeb në  ËebDev20   
- Programim i faqeve ëeb  në ËinDev19 Express 
 
  Soft&Solution _Qendër Programimi/Tiranë 
  Privat 

 
 
 
 
 

  Nëntor 2015- Tetor 2017 

    

   Master i Shkencave në “Teknologji Informacioni” 
 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 
 
 
  

  Tetor 2012-Korrik 2015 
 
Diplomë Bachelor në “Teknologji Informacioni dhe Komunikimi” 
 

   Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës 
 
 
 

  26-28.03.2019  

  EIM- HELLENIC INSTITUTE OF METROLOGY  

Trajnim për standardin ISO/IEC 17025 për aktivitetin e Testimit dhe Kalibrimit të matësave të 
energjise elektrike dhe standardi ISO/IEC 17020 për aktiviten e Inspektimit të matësave elektrik 
bazuar në proceduart dhe kërkesat e akreditimit të institucionit. 

 
  12.03.2019  

  Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë 

  Informacion për “Kontartat, Ligji dhe Proceduart”  

  

  10.01.2019  
  VME-Verifikimi i Matësave Elektrik 

 Procedurat dhe Instruksionet Menaxheriale të kompanisë në përputhje me S SH EN ISO/IEC 17020 : 
2012 
 

  15.01.2018  

  VME-Verifikimi i Matësave Elektrik  

  Kërkesat e saktësisë së matësave elektromagnetik të energjisë elektrike aktive klasa 0.5,1,2 sipas S SH    

EN ISO/IEC62053-11:2003  

  

   09.01.2018  

   VME-Verifikimi i Matësave Elektrik  

   Procedurat dhe Instruksionet Teknike të kompanisë në përputhje me S SH EN ISO/IEC 17020:2012  

  

   25.11.2017  

   Luan Jubica Trajnim për programin e të dhënave MTS.  

 

  27.10.2017  

  VME-Verifikimi i Matësave Elektrik  

  Procedurat dhe Instruksionet Menaxheriale të kompanisë në përputhje me S SH EN    ISO/IEC 17025  
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Aftësitë  personale  dhe 

kompetencat 
 

                                         Gjuha e nënës 
 
 
                                            Gjuhë të tjera 

 
 
 
   
 
 
Shqip 

Vetë vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Niveli Europian (*)  Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Anglisht   C2  C2  C2  C2  C3 

Gjermanisht   A2  A2  A1  A1  A2 

Italisht   B1  C2  B1  B1  C2 

 (*) Korniza Europiane e përbashkët e referimit për gjuhët 

  

Aftësi sociale dhe kompetenca  Aftësi shumë të mira të punës në grup, e aposionuar në mësimdhënie dhe ambicioze.  Shumë e 
komunikueshme, sociale, e qeshur, ambicize për detyrat, me qëllim arritjen dhe tejkalimin e 
abjektivave që më caktohen 

  

Aftësi organizative dhe kompetenca  Komunikim shumë i mirë, organizative e punëve në grup, e qartë në parime dhe objektiva. Kryerjen e    
detyrave brënda afateve kohore të paracaktuara. 
 

  

  

Aftësi kompjuterike dhe 
kompetenca 

Njohuri shumë të mira rreth : MS Office, SQL Server MS, Visual Studio 2015, MYQSL, HTML, CSS, 
ASP.Net, C#, Java Script, ASI, MTS, SIAP etj 

  

  

  

  

Informacion shtesë Studim Diplome : Studimi dhe Integrimi i Platformës AnyPoint Platform. Krahasimi me platforma të 
ngjashme Integrimi si BiZTalk Server.  
Paper: Social Digitalization; Using the natural language processing algorithm to analyze the sentiment 
of user behaviors in social netëork. 
Drejtimi kërkimor: Menaxhim baze te dhenash 
 

  

 


