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Alban Polovina

Adresa Rruga “Robert Shvarc”,nr.8, Tirane
Telefoni 0672000159
E-mail a.polovina1@gmail.com
Shtetësia Shqiptare
Data e lindjes 02.06.1988
Gjinia Mashkull
Eksperiencat e punes
Data 15–05–2018 –
Roli ose pozicioni I punes Senior specialist pranë Departamentit te Financës
Aktivitetet kryesore dhe Rikoncilim ditor I bankave me te cilat kompania ka raporte, rinkocilim I llogarive ne
strategjite Euro. Përgatitje e Cash-Flow për zyrën e CFO.
Emri dhe adresa e punëdhënsit Albtelecom, Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë.

Data 01-09-2017-15-05-2018
Roli ose pozicioni I punës Auditues
Aktivitetet kryesore dhe Sigurimi i zhvillimit të gjithë cikleve te një auditi për menaxhimin e riskut dhe
strategjitë kontrolleve te kompanive, te specifikuara për çdo kompani. Përcaktimi I qëllimit te
auditit te brendshëm dhe sigurimi I efikasitetit te tij. Përgatitje e raporteve qe
pasqyrojnë rezultate e auditit te dokumentuara, dhe përgatitje e memorandumit te
gjetjeve te auditit. Menaxhimi I stafit si ne detyrat qe u ngarkohet dhe po ashtu ne
kontrollin e tyre.
Emri dhe adresa e punëdhënësit Deloitte Albania Sh.p.k., Rruga e Elbasanit. Tirane
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Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe
përgjegjësitë

24-08-2015 –01.09.2017
Auditues Asistent
Auditim i bilancit vjetor dhe pasqyrave financiare te firmave italiane (Pirelli,
Edison,Mediaset etj) dhe shqiptare qe perdorin sistemin kontabel italian ITA GAAP
dhe nderkombetar IAS/IFRS
Emri dhe adresa e punëdhënsit Deloitte Albania Sh.p.k., Rruga e Elbasanit. Tirane.

Data
Roli ose pozicioni i punës
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Aktivitetet kryesore dhe
pergjegjesite
Lloji i binzesit ose sektori

15.05.2013 – 23.07.2014
Bashkepunetor i jashtem ne suportin e studenteve te rinj
Universiteti Milano – Bicocca
Orientim i studenteve, asistence dhe menaxhim i laboratoreve te fakultetit
Universitet shteteror

Arsimi dhe trajnimet
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e
mbuluara nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
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30.09.2011-27.03.2015
Master per Shkenca Ekonomike ( curriculum Legislacjon, Audit dhe kontroll )
Accounting, economic and financial analysis, international accounting sistem,
accounting revision.
Univesiteti Milano – Bicocca
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Niveli në klasifikimin kombëtar ISCED 5
ose ndërkombëtar

Data 30.09.2006
30.09.2011-27.03.2015
– 28.11.2011
Titulli i kualifikimit të arritur Bachelor
D
ne Ekonomi dhe Administrim Biznesi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin Universititi Milano – Bicocca
Niveli në klasifikimin kombëtar (hiqeni nëse nuk është e vlefshme, shihni udhëzimet)
ISCED 5A
ose ndërkombëtar
Pjesmarrje ne trajnime
Data 11.09.2017 – 15.09.2017
Temat kryesore / aftësitë e Trajnim mbi programin e auditimit Engament Management System (E.M.S) , ne
mbuluara nga edukimi / trajnimi Sestrire, Itali.
Data 12.09.2016 - 16.09.2016
Temat kryesore / aftësitë e Trajnim mbi teknikat e reja te auditimit, Sestriere, Itali
mbuluara nga edukimi / trajnimi

Aftësitë personale dhe
kompetencat
Gjuha e nënës Shqip
Gjuhë të tjera
Vetë vlerësimi
Niveli Europian (*)
Italisht
Anglisht
Spanjisht

Të kuptuarit
Dëgjim
Lexim
C2
C1
A2

C2
C1
A2

Të folurit
Ndërveprim
Prodhim folës
folës
C2
C2
B2
C1
A1
A1

Të shkruarit

C2
C1
A2

Aftësi organizative dhe Aftesi per te punuar ne grup, atesi te mira komunikative dhe per tu pershtatur ne
kompetenca ambiente te reja maturuar gjate eksperiencave te meparshme
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Aftësi teknike dhe kompetenca Njohuri baze ne programet ekonomike Sap dhe Zuchetti dhe programit te auditimit
EMS.
Njohje shume e mire e sistemit kontabel italian dhe atij nderkombetar.

Aftësi kompjuterike dhe Njohuri shume te mira ne paketen Microsoft Office
kompetenca Programet SQl dhe Visual Basic Application

Leje drejtimi Patente B
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