CURRICULUM VITAE

Vinçenco Koçori
Adresa e perhershme:
Rr "Beqir Lluga", Pall 24/1 / ap 11
Tirane, Shqiperi
Tel: / 069 2138021 /
e-mail: v_kacori@yahoo.com
e-mail: v.kacori@gmail.com
TE DHENA PERSONALE
Seksi - Mashkull
Data e lindjes - 06/06/1975
Vendi i lindjes - Korçë, shtetësia shqiptare
GJUHË TË HUAJA
Shqip (gjuha amtare, shkëlqyeshem), Anglishtja (shumë mirë e folur dhe e shkruar), greqishtja (shumë
emirë e folur dhe e shkruar), italishtja (shumë mirë e folur dhe e shkruar).
AFTESI KOMPJUTERIKE
Përpunimi i tekstit, Excel, Poëer Point, Internet, Email.

Leje drejtimi : Klasa B
ARSIMI
Shkolla e Mesme e Pergjithshme "Raqi Qirinxhi" Korçë, Shqipëri 1989-1993.
Universiteti i Tiranes, Shqipëri 2003-2007
Fakulteti i Shkencave Sociale
Profili: Shkenca Politike - Diplomuar në Korrik 2007

PUNËSIMI I TANISHEM Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve – PIU ProSEED / Njësia e Zbatimit të Projektit ProSEED
financuar nga GIZ dhe zbatuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.
Vendndodhje: Tirana
Prej: Maj 2018 – në vazhdim

EKSPERIENCE PUNE

Drejtor Ekzekutiv "KLEVIN CONSULTING" - Një kompani konsulence biznesi, konsulence
dhe koordinim I projekteve te ndertimit, Dealler i Autorizuar për shitjen e lëndëve të para dhe
pajisjeve teknike&marketingu për industrinë ushqimore dhe pijeve në Shqipëri,
Vendndodhje: Tirana
Prej: Nentor 2014 – Maj 2018

Punëdhënësi: HB GROUP / Tirane
Pozicioni: Drejtor i Prokurimit
Vendndodhja: Tiranë,
Nga: 01 Tetor 2011 - Tetor 2014
Kompanite qe mbulonte grupi I prokurimit:
* ERJONI Ndertim - Ndertim apartamente/objekte sherbimi, hotele, restorante, projektimi dhe zbatimi I
rikonstruksionit total te Universitetit LUARASI te godina e ish-konviktit te gjuheve te huaja,
rikonstruksioni I resortit MAK ALBANIA ne Golem/Durres etj,
* EGNATIA Ndertim - ndertim apartamente/ambjente sherbimi, projektim-rindertim kapanoni industrial
per shtypshkronje

Përgjegjësitë:
• Pjesë e grupit të planifikimit të investimeve. Në bashkëpunim me Departamentin e Financave dhe
Administratorët e ndërmarrjeve pjesë të Grupit HB.
• Organizimi i procedurave të ofertave për shërbimet e nevojshme dhe plotësimi sipas planit të punës
• Kryetar i Komisionit të Prokurimit të Grupit
• Pjese e përgatitjes dhe zbatimit të kontratës nga partnerët me mbështetjen e stafit teknik të kompanive
dhe mbikqyrja&ndjekja e projektit te zbatimit sipas afateve dhe cilesise se materialeve/punimeve
• Organizimi i hulumtimit të çmimeve të tregut dhe bazës së të dhënave të informacionit
• Përditësimi i sistemit me ndryshimin e standardeve sipas Standardeve Shqiptare dhe të BE-së
• Përgjegjës për marrëdhëniet me furnizuesit, partnerët, vendas dhe të huaj
• Përgatitja e propozimeve për projekte bazuar në informacionin e azhornuar nga hulumtimet e tregut sipas
planit të zhvillimit të kompanive të grupit
Punëdhënësi: IGH dd Albania
Kompania Kroate e Inxhinierisë Civile-Mbikëqyrëse e Punimeve në ndertimin e autostrades RreshenKalimash
Pozicioni: Menaxheri i Prokurimit dhe Logjistikës
Vendndodhja: Tirana
Nga / Për: 01/05 / 2008-31 / 09/2011
• Përgjegjës për furnizim, lehtësira transporti, dërgesa etj
• Përgjegjës për marredhenien me doganat
• Raporti mujor i planifikimit për të gjitha shpenzimet e Prokurimeve dhe Logjistikës
• Prokurimi dhe blerja (makina, pjesë, shërbimi, pajisjet teknike etj) dhe pajisjeve laboratorike
Punëdhënësi: Lidhja Rinore Ballkanike
Pozita: Administrimi i Zyres dhe Logjistika
Vendndodhja; Tiranë, Shqipëri
Nga: 01/09/2003 - 30/09/2007

Punëdhënësi: Catholic Relief Services (CRS)
Pozicioni: Oficer i Logjistikës / Programi i Ushqimit
Vendndodhja; Durres, Shqiperi
Nga / Për: 01/12 / 2001-31 / 01/2004
Përgjegjësitë:
• Sigurimi i funksionimit të duhur të kapaciteteve logjistike për zbatimin e duhur të programeve.
• Planifikimi dhe zbatimi i shpërndarjes së mallrave
• Të mbajë lidhje të ngushtë me partneret vendore
• Përgjegjës për targetimin e përfituesve, Planin e Shpërndarjes dhe Monitorimit, Ndërlidhjen me
Kompaninë e Transportit
• Përgjegjës për të gjithë mbajtjen e shënimeve dhe ndjekjen në detyrë, pajtimin mujor të RSR, magazinën
dhe inventaret fizike, raportet narrative
Punëdhënësi: Instituti i Çështjeve Sociale Ndërkombëtare (I.I.S.A)
Pozita: Zyrtari i Logjistikës / Koordinatori i Projektit - Projektet e rindertimit te banesave dhe shkollave
Vendndodhja: Prishtine, Kosove
Nga / Për: 19/07/1999 - 05/10/2001
Përgjegjësitë:
• Krijimi i lidhjeve me komunitetin, Autoritetet Lokale dhe OKB.
• Koordinimi i punës me OJQ të tjera, KFOR, ECHO, UNICEF
• Përgjegjës për depot, transportin e mallrave, dërgesat, lëshimet doganore.
• Përgjegjës për procedurat e prokurimit dhe blerjes, mbikqyrja e zbatimit te projekteve ne terren
• Përgjegjës për përzgjedhjen e stafit lokal.
• Anëtari i Ekipit në përgatitjen e Koncept Propozimit
• Administrimi i operacioneve financiare.
Punëdhënësi: Kryqi i Kuq Grek
Pozita: Përkthyes / Asistent Punonjës Social, Kriza e Kosoves
Vendndodhja: Pojske / Pogradec-Shqiperi
Prej : 25/04/1999 - 25/06/1999
Përgjegjësitë:
• Interpretimi dhe përkthimi i dokumenteve
• Përgatitja e pyetësorëve
• Kryerja e anketimeve dhe kryerja e intervistave me refugjatët kosovarë.

Hobi: futboll, ngjitje ne mal, ski, muzikë, lexim libra, udhëtime.

