
 
Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ)  

објавува 

 

КОНКУРС 

за ангажирање 3 (три) лица за реализација на проектни активности во траење од 18 месеци, 

за следниве позиции: 

  

1. проектен менаџер (проект: Пристап до правда во Македонија) 

2. проектен менаџер (проект: Граѓанско учество за локална демократија) 

3. проектен координатор (проект: Граѓанско учество за локална демократија) 

 

Сите тројца кандидати треба да ги исполнуваат следниве општи услови:  

- државјани на Република Македонија; 

- активно познавање на англискиот јазик (говор и пишување); 

- одлично познавање на работата со компјутери (Microsoft Word, Excel, Power Point, 

Internet); 

- способност и вештини за индивидуална и тимска работа;  

- динамична, амбициозна и самоиницијативна личност со одлични комуникациски вештини. 

 

Посебни услови за позицијата број 1: проектен менаџер (Пристап до правда во Македонија): 

- минимум 5 години ангажман / работно искуство во раководењето проекти финансирани од ЕУ; 

- завршено правен факултет – дипломиран правник; 

- познавање на легислативата за обезбедување бесплатна правна помош. 

 

Посебни услови за позицијата број 2: проектен менаџер (Граѓанско учество за локална 

демократија): 

- минимум 5 години ангажман / работно искуство во раководењето проекти финансирани од ЕУ; 

- завршено најмалку високо образование; 

- познавања од областа на културата и културните политики на РМ и на ЕУ; 

- познавање на албански јазик ќе се смета за предност. 

 

Посебни услови за позицијата број 3: проектен координатор (Граѓанско учество за локална 

демократија): 

- минимум 3 години ангажман / работно искуство во имплементирањето проекти финансирани 

од ЕУ, посебно во регрантирање, финансиско работење, јавни набавки; 

- завршено високо образование; 

- познавање на албански јазик ќе се смета за предност. 

 

Потребни документи за пријавување за сите три позиции: 

1. кратка биографија (CV), со фотографија и со податоци за контакт, со акцент на искуството 

и работата на проекти финансирани од ЕУ; 

2. мотивациско писмо (кандидатите треба да ги образложат своите причини / мотиви за 

пријавување, максимум на една страница); 

3. доказ за завршено високо образование (фотокопија); 

4. други материјали кои сметате дека ќе придонесат за подобра оцена на пријавата (на пр., 

препораки од претходни работни ангажмани). 

 

Ќе бидат разгледани само барањата приложени со комплетна документација. Комисијата за избор 

ќе направи првична селекција на пријавените кандидати кои доставиле комплетна документација и 

ќе повика максимум 15 кандидати на тестирање, а 9 кандидати со најголем број освоени поени ќе 

бидат повикани на интервју. При селекцијата на кандидатите, ќе се води грижа за етничкиот и 



родовиот баланс на кандидатите. Тестирањето и интервјуата ќе се одржат во периодот помеѓу 14 и 

21 декември 2015 година, за што селектираните кандидати ќе бидат навремено информирани.  

 

Документите за пријавување (на македонски јазик) и доказите за исполнување на горенаведените 

услови кандидатите треба да ги достават исклучиво по препорачана пошта на следнава адреса:  

 

Фондација Отворено општество – Македонија  

со назнака: За конкурс (наведете ја позицијата за која конкурирате) 

бул. Јане Сандански бр. 111, п. фах 378, 1000 Скопје 

 

Конкурсот трае до 7 декември (понеделник) 2015 година.  

 

Ве молиме без телефонски јавувања. За изборот ќе бидат известени само кандидатите што ќе 

бидат повикани на тестирање. Пријавите за конкурсот нема да им бидат вратени на кандидатите.  
 


