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Përmbledhje e fushave të ekspertizës: 

Njohës i mirë i standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të cilësisë, sigurisë dhe 
shëndetit në punë dhe sigurisë së informacionit. Përvojë e pasur në ofrim konsulence të 
standardeve ISO për biznese që operojnë në Shqipëri dhe Kosovë. Konsulent i miratuar 
nga agjensi pranë Ministrisë së Financës (PRODAPS), Bankës Europiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim (BERZH) dhe Agjensia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA). 
Shkrues planesh biznesi dhe ndjekës i proçedurave të aplikimit nëpër institucione 
financiare, si banka të nivelit të dytë dhe programe të ndryshme financimi, si AZHBR 
dhe IPARD. Aftësi të forta analitike të tregut të biznesit dhe njohës i mirë i klimës së 
operimit të biznesit. Pjesë e stafit menaxhues për projekte të sponsorizuara nga 
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (SOROS) dhe Qëndra Rajonale e Mjedisit 
(REC). Eksperiencë 4 vjeçare në menaxhim projektesh në fushën e sigurisë ushqimore. 
Angazhim në mentorim grupesh studentësh dhe si ndihmës pedagog pranë TBU. 
 

Kualifikime akademike dhe profesionale:  

 Master i Shkencave në Administrim Biznesi,  
Tirana Business University College (2018) 

Angazhimet në mësimdhënie: 

 BSc. – Menaxhimi i Projekteve 
 MSc./MP – Menaxhim Operacionesh 
 MSc./MP – Monitorim dhe Vlerësimi i Projekteve  

Fusha e kërkimit shkencor:  

 Menaxhim Total Cilësie 

Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

 Dhjetor 2018 - në vazhdim 
Asistent Lektor / Mentor, Tirana Business University College 
 

 Shkurt 2016 – në vazhdim 
Konsulent Menaxhimi Cilësie, AZ Consulting shpk 
 

 Shkurt 2016 – në vazhdim 
Menaxher Projektesh, Albanian Food Industry 
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