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Оглас за работно место 07/2017
Проектен асистент
Вработувањето се заснова на определено временски период од 9 месеци, со полно работно време (40 часа
неделно), со можност за продолжување на договорот за вработување. Месечна бруто плата за ова позиција е
22.000 МКД.
Потребни квалификации:
-Диплома за завршено висок о образование – општествени науки,
-Една година (минимум) работно искуство во имплементација на проекти – искуство на проекти од ЕУ
ќе имаат приоритет при изборот,
-Активно познавање на англиски јазик (писмено и усно),
-Одлични компјутерски вештини,
-Организациски вештини, комуникациски вештини, професионалност,
-Афинитети за тимска работа и работа под притисок на рокови.
Опис на работа:
-Имплементација на проектот под надзор на менаџерот на проектот и главен извр шен директор;
-Подготовка на извештаи и к оординација на активностите на проектот со партнер от;
-Спроведување на тековните активности (изработка на студии, анализи и работни материјали);
-Организирање на состаноци, конференции, фокус групи и други настани предвидени во проектот;
-Соработка со организации, и нституции и мрежи релевантни за целите на проектот.
Кандидатите за аплицирање се бар а да ги достави следниве документи на англиски јаз ик:
-Кратка биографија (со фотографија);
-мотивационо писмо (максимум една страна);
-Копија од диплома;
Потребните документи за аплицира ње кандидатите треба да ги достават по електронска пошта на следната
адреса info@creativeactive.org, со назнака "Апликација за проектен асистент " најдоцна до 12-ти декември
2017 година.
Креативни и Активни го задржува правото да не го пополни огласеното работно место.
Нецелосните апликации и оние кои ќе бидат примени по истекот на крајниот рок нема да бидат земени вo
предвид.
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