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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Nëntor 2017

Tashmë ka filluar numërimi mbrapsht për
Konferencën dhe Ekspozitën e 5-të të
Përbashkët Ballkanike! 

Konferenca dhe Ekspozita e 5-të e Përbashkët Ballkanike
2017, “Sfida e Ujit të Ndotur“, e cila do të mbahet më 1-3
nëntor 2017, në Hotel Emerald, Prishtinë, është vetëm orë larg.

Komiteti Organizativ dhe i Programit kanë nderin të ndajnë
mëposhtë disa nga pjesët më të veçanta të eventit.

Eventet Pre-Konferencë

Kursi i Trajnimit: “Matësat e Ujit, Valvulat dhe Hidrantët”
(vetëm me regjistrim)

Kursi i trajnimit do të ofrojë një
prezantim të sistemit të furnizimit me
ujë dhe lidhjeve të shërbimit të ujit,
kryesisht duke u fokusuar në tre
komponentë shumë të rëndësishëm

të rrjetit të ujësjellësit, të cilat do të jenë matësat, valvulat dhe
hidrantët e zjarrit. Identifikimi i këtyre llojeve komponentësh,
instalimi, funksionimi dhe mirëmbajtja e tyre do të mbulohen
dhe diskutohen mirë gjatë trajnimit.lexo më shumë

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS 2017  

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Matësat e Ujit, Valvulat dhe
Hidrantët 

 01 Nëntor

Aftesitë Personale dhe
Profesionale

 13-16 Nëntor

Procedurat Laboratorike dhe
Marrja e Mostrave për Ujin e
Pijshëm

 17 Nëntor

Menaxhimi Financiar për
Manaxherët Jo-Financierë

 20-21 Nëntor

Operim dhe Mirëmbajtje e
Sistemit të Kanalizimeve I

 06 Dhjetor

Operim dhe Mirëmbajtje e
Sistemit të Kanalizimeve II

 07-08 Dhjetor

 

Konferenca dhe
Ekspozita e 5-të e
Përbashkët Ballkanike!

1-2-3 Nëntor 2017,
Prishtinë, Kosovë

 

Kalendari i Përbashkët
i Trajnimeve
SHUKALB-SHUKOS
2017

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
http://www.emeraldhotel.info/
http://shukalb.al/sq/tashme-ka-filluar-numerimi-mbrapsht-per-konferencen-dhe-ekspoziten-e-5-te-te-perbashket-ballkanike/
https://www.facebook.com/Shukalb/
https://www.linkedin.com/company/shoqata-uj%C3%ABsjell%C3%ABs-kanalizime-e-shqip%C3%ABris%C3%AB/notifications?goback=&trk=hb_ntf_AGGREGATED_COMPANY
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Matesat-e-Ujit-Valvulat-dhe-Hidrantet.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Aftesite-Personale-dhe-Profesionale.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/04/Procedurat-Laboratorike-dhe-Marrja-e-Mostrave-per-Ujin-e-Pijshem.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/01/Manaxhimi-Financiar-per-Manaxheret-Jo-Financiere.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/04/Operim-dhe-mirembajtje-e-sist.-kanalizimeve-I.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2017/04/Operim-dhe-mirembajtje-e-sist.-kanalizimeve-I.pdf
http://balkansjointconference.org/
http://balkansjointconference.org/
http://shukalb.al/en/trajnime/kalendar/
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Na tregoni se cfarë
mendoni!

 

Rreth SHUKALB

Shoqata Ujësjellës
Kanalizime e Shqipërisë
(SHUKALB), e themeluar në
vitin 2000, është një
Shoqatë profesionale,
jofitimprurëse e
profesionistëve në sektorin e
furnizimit me ujë dhe
kanalizimeve, e cila synon te
përmirësojë menaxhimin e
Sektorit të Furnizimit me Ujë
dhe Kanalizimeve në
Shqipëri, për ta bërë atë më
efiçent, të qëndrueshëm dhe
efektiv në përputhje me ligjet
dhe rregulloret në fuqi në
Shqipëri.

SHUKALB nis dhënien e kursit të trajnimit “Plani i
biznesit për përmirësimin e performancës”

Më 4 tetor, SHUKALB nisi dhënien e
një prej kurseve kryesore të trajnimit,
“Plani i biznesit për përmirësimin e
performancës”. Ky kurs trajnimi është
i organizuar në katër (4) sesione të

veçanta një ditore dhe po jepet gjatë një periudhe një mujore.

Pjesëmarrësit e kursit të trajnimit janë menaxherët e financës,
menaxherët e operacioneve teknike dhe menaxherët e
shërbimit ndaj klientit të shoqërive ujësjellës kanalizime
Elbasan, Sarandë, Mat dhe Përmet.

Sesioni i parë u mbajt nga trajnerët Semira Kasimati, Daniela
Gega dhe Esida Lekbello, konsulentë të Valu Add Management
Services.lexo më shumë

Çfarë ka të re në SHUKALB! 

SHUKALB merr pjesë në Trajnimin e Trajnerëve për
Programin e Zhvillimit të Kapaciteteve Uji pa të
Ardhura në kuadër të D-Leap

Znj. Arbana Kola, Specialiste për
Zhvillimin e Kurseve në Furnizimin
dhe Trajtimin e Ujit të Pijshëm, dhe Z.
Astrit Menalla, Trajner dhe Ekspert
Lokal nga SHUKALB morën pjesë në

kursin katër ditor Trajnimi i Trajnerëve (TT) për Ujin pa të
Ardhura, një program për zhvillimin e kapaciteteve që është
duke u zhvilluar dhe organizuar në kuadër të D-LeaP. TIT u
zhvillua gjatë periudhës 9 dhe 12 tetor në Bihac, Bosnjë
Hercegovinë.

Programi i D-LeaP i Zhvillimit të Kapaciteteve për Ujin pa të
Ardhura është një nga programet e D-Leap i zhvilluar në nivel
rajonal nga Una Consulting Ltd, si një partner teknik i
përzgjedhur për të ofruar trajnime për HUBet pjesëmarrëse, si
SHUKALB, SHUKOS dhe Aquasan Network in BiH.lexo më

shumë

 

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë,

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-nis-dhenien-e-kursit-te-trajnimit-plani-i-biznesit-per-permiresimin-e-performances/
http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-trajnimin-e-trajnereve-per-programin-e-zhvillimit-te-kapaciteteve-uji-pa-te-ardhura-ne-kuader-te-d-leap/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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Rruga "Pjeter Bogdani", 39/1, k5, 3, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019,Tirane, Shqiperi
 Tel/Fax: (+355/4) 2245 101, Mob: (+355) 69 60 12 782

 E-mail: info@shukalb.al, Web: www.shukalb.al

mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

