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  Anëtarësohuni në SHUKALB  Na kontaktoni 

  Maj 2019

RUAJ DATËN! - Konferenca dhe Ekspozita e
Përbashkët Ballkanike, 6-7-8 Nëntor 2019,
Prishtinë, Kosovë

 

Programi i Përbashkët i Trajnimit SHUKALB-
SHUKOS  

SHUKALB zhvilloi me sukses kursin e trajnimit
“Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun”

                         

Kurset e Ardhshme
të Trajnimit!

Menaxhimi
09-10 Maj 2019

Aftësitë Personale dhe
Profesionale
20-21 Maj 2019

 

Konferencat e
Ardhshme
Ndërkombëtare

Konferenca e IWA-së mbi
Teknologjitë e Algave dhe
Pellgjet Stabilizues për
Trajtimin e Ujërave të Ndotur
dhe Rigjenerimin e burimeve

Valladolid, Spanjë
01 – 02 Korrik 2019

Konferenca e 9-të
Ndërkombëtare mbi
Proceset dhe Rrjetet e
Kanalizimeve

Aalborg, Danimarkë
27 - 30 Gusht 2019

Konferenca dhe ekspozita
teknike vjetore e 92-të

McCormick Place, Chicago,
Illinois, SHBA
21 - 25 Shtator 2019

http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
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/Menaxhimi.pdf
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2019/04/Aftesite-Personale-dhe-Profesionale.pdf
http://eventos.uva.es/23274/detail/iwalgae-2019.html
http://www.spn9.dk/
https://www.weftec.org/about/about-weftec/what-is-weftec/
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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.

Më 25-26 prill 2019, në Tiranë,
SHUKALB zhvilloi me sukses
kursin e trajnimit “Shërbimi i
Klientit dhe Marrëdhëniet me
Publikun”. Kjo ishte hera e
parë që ky kurs trajnimi
zhvillohet në kuadër të
Programit të Përbashkët të
Trajnimit.

Trajnimi u ndoq nga stafi i
shoqërive ujësjellës kanalizime
Shkodër, Lezhë, Gramsh dhe

Cerrik, dhe u drejtua nga trajnerët Altin Hazizaj, Konsulent i
pavarur dhe Daniela Gega, Konsulente, Valu Add Management
Services.

Nën drejtimin e trajnerëve, pjesëmarrësit u prezantuan me
temat e menaxhimit të leximit të matësave, faturimit dhe
arkëtimit, parimet e shërbimit të klientit, ndikimin e organizimit
dhe personelit të shërbimit të klientit në performancën tregtare
të shoqërisë, manaxhimin e bazës së të dhënave të klientit,
manaxhimin e përshtypjeve dhe ankesave të klientit etj. lexo

më shumë

Nxitoni të regjistroheni për kurset e ardhshme të
trajnimit të SHUKALB

SHUKALB ka planifikuar
dhënien e dy kurseve të
trajnimit gjatë muajit maj 2019,
“Menaxhimi” dhe “Aftësitë
Personale dhe Profesionale”.

Kursi i trajnimit “Menaxhimi” do
të zhvillohet më 09-10 maj në

Tiranë, Shqipëri dhe do të trajtojë çështjet që lidhen me
përgjegjësitë e përditshme të menaxherëve si komunikimi,
krijimi dhe menaxhimi i ekipeve, zgjidhja e problemeve dhe
marrja e vendimeve. Kursi i trajnimit është veçanërisht i
vlefshëm për drejtorët e përgjithshëm të shoqërive ujësjellës
kanalizime, drejtorët teknik dhe menaxherët. lexo më shumë

Lajme nga sektori 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë organizon
workshopin kombëtar mbi Ujin pa të Ardhura në
Shqipëri

Më 17 prill 2019, në Tiranë, Projekti i USAID për Planifikimin
dhe Qeverisjen Vendore (PLGP) në koordinim me Ministrinë e
Infrastrukturës dhe Energjisës së Shqipërisë (MIE) organizoi
workshopin kombëtar “Uji pa të Ardhura në Shqipëri”.

Qëllimi i workshopit ishte prezantimi i rezultateve të një
vlerësimi të ujit pa të ardhura për Shqipërinë si dhe Planin e
Veprimit afatshkurtër të detajuar për reduktimin e ujit pa të

 

Bashkohuni me Ne!

 

 

http://shukalb.al/burimi-feedback/
http://shukalb.al/sq/shukalb-zhvilloi-me-sukses-kursin-e-trajnimit-sherbimi-i-klientit-dhe-marredheniet-me-publikun/
http://shukalb.al/sq/nxitoni-te-regjistroheni-per-kurset-e-ardhshme-te-trajnimit-te-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
http://shukalb.al/anetaresimi/anetaresimi-ne-shukalb/
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ardhura; rritja e ndërgjegjësimit
mbi rëndësinë e furnizimit me
ujë pa ndërprerje, arritjen e
niveleve të reduktuara të ujit të
pa të ardhurave dhe mbi sfidat
aktuale në funksionalizimin e
planit të veprimit afatshkurtër;
dhe diskutimi i zgjidhjeve për
të kapërcyer problemet e

mundshme në zbatimin e planit të veprimit. lexo më shumë

Lajme nga anëtarët tanë  

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlorë garanton
ujëra detarë të pastër për sezonin veror

Impianti i Trajtimit të Ujërave të
Ndotura në Pyllin e Sodës, në
Vlorë, është në operim të plotë
që nga muaji gusht 2018, pas
disa viteve ndërtimi dhe tani
është në kapacitet të plotë për
sezonin turistik të këtij viti.

Ndërtimi i Impiantit u
mundësua falë investimit prej

21 milionë euro të financuar nga Bashkimi Evropian dhe
Qeveria Shqiptare, i cili parashikon të sjellë përmirësim të
dukshëm të cilësisë së ujërave detarë në plazhet e Vlorës.

Drejtori i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Vlorë (UK Vlorë), z.
Dorian Xhelili, i pyetur me rastin e afrimit të sezonit veror
turistik, u shpreh: “Impianti është në funksion të plotë këtë
sezon veror dhe do të bëjë të mundur që filtrimi i ujërave të
ndotura të shkojë në 70%, duke bërë që ujërat në det të jenë
më të pastra. Kjo do të ketë ndikim të madh në sezonin turistik
të këtij viti. lexo më shumë

 

Anëtarësohuni në SHUKALB Kurset e Trajnimit Na kontaktoni

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë,
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

Çregjistrohu

http://shukalb.al/sq/shukalb-merr-pjese-ne-workshopin-kombetar-uji-pa-te-ardhura-ne-shqiperi/
http://shukalb.al/sq/shoqeria-ujesjelles-kanalizime-vlore-garanton-ujera-detare-te-paster-per-sezonin-veror/
http://shukalb.al/anetaresimi/
http://shukalb.al/trajnime/
http://shukalb.al/na-kontaktoni/
mailto:info@shukalb.al
http://shukalb.al/en/

