
 
Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ)  

објавува 
 

ПОВИК  
за ангажирање на 1 (едно) лице  

 
 
Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) објавува повик за 

ангажирање на 1 (едно) лице за позицијата Координатор за комуникации чиј ангажман ќе 
опфаќа зајакнување на брендот, видливоста и позиционирањето на ФООМ како лидер на 
граѓанските организации во Македонија и унапредување на угледот преку развивање и 
спроведување ефективни програми за комуникации и односи со медиумите; развивање 
односи со главните засегнати страни за да се создаде силна мрежа луѓе кои ќе се вклучат 
во остварување на програмските и комуникациските цели на ФООМ; и управување со 
процесите за внатрешни, надворешни и комуникации во кризни состојби, што ќе 
придонесе во спроведувањето на мисијата и работните цели на ФООМ. Ангажманот на 
Координаторот за комуникации е на определено време од една година, со можност за 
продолжување на договорот. 
 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:  

 Диплома за завршени додипломски или постдипломски студии во областите 
комуникации, маркетинг, односи со јавност или друга сродна област; или 
претходно работно искуство од најмалку 3 години во овие или други сродни 
области; 

 Вештини за пишување и уредување, како и искуство во јавни говори и појавување 
во медиуми;  

 Докажан успех во дизајнирање и спроведување успешни кампањи за односи со 
јавноста и искуство во организирање настани; 

 Солидно искуство со социјалните медиуми, вклучително и Facebook, Twitter и 
YouTube;  

 Силни врски и контакти со национални и локални медиуми; 

 Активно познавање на англиски јазик (говор и пишување);  

 Познавање и способност за користење на алатките за социјално вмрежување, 
алатките за пребарување на Интернет, апликациите на MS Office; 

 Државјанин на Република Македонија; 

 Знаење и вештини во управување со проекти ќе се смета за предност. 
 
Главни одговорности и задачи: 

• Координација на сите комуникациски активности на ФООМ; 
• Развивање годишен план за комуникации и управување со планираните 
активности и буџетот; 
• Насочување на медиумите на ФООМ (веб-страницата и социјалните медиуми) да 
привлечат публика од различни традиционални и социјални медиуми; 



• Развивање стратегија за односи со медиумите, работа на постигнување видливи 
написи во печатените, електронските и социјалните медиуми; 
• Искористување на постојните односи со медиумите и воспоставување нови 
контакти со лица кои се влијателни на социјалните медиуми; 
• Управување со прашања и барања за интервјуа од медиумите; 
• Креирање содржини за соопштенија за медиумите, други медиумски содржини и 
презентации; 
• Одржување силно разбирање за граѓанското општество и за други политички и 
социјални трендови кои влијаат врз работата на ФООМ и давање соодветни 
препораки во врска со стратегијата за комуникации; 
• Мониторинг, анализа и претставување на резултатите од активностите за односи 
со јавноста на квартална основа; 
• Партнерство со традиционалните и социјалните медиуми; 
• Информирање и едукација за ФООМ и за нејзините програми и достигнувања 
преку медиумите (рекламни написи, интервјуа, студии, брошури); 
• Организирање разни настани со медиумите и засегнатите страни за презентација 
на ФООМ како посветен партнер на Република Македонија; 
• Координација и управување со агенцијата за односи со јавноста и со други 
партнери на организацијата; 
• Мониторинг и евалуација на спроведувањето и целта на годишниот план за 
комуникации. 

 
Координаторот за комуникации одговара пред Извршниот директор на ФООМ. 
 
Потребни документи за пријавување: 

1. Кратка биографија (CV) на англиски и македонски јазик, со фотографија и со 
податоци за контакт; 

2. Мотивациско писмо на англиски јазик (максимум на една страница); 
3. Доказ за завршено високо образование (фотокопија); и 
4. Други материјали кои сметате дека ќе придонесат за подобра оцена на пријавата 

(на пр., препораки од претходни работни ангажмани). 
 
Ќе бидат разгледувани само барањата со приложена комплетна документација. 
Комисијата за избор составена од претставници на ФООМ, ќе направи првична селекција 
на пријавените кандидати кои доставиле комплетна документација и ќе ги повика на 
тестирање највисоко рангираните кандидати. Тестирањето има за цел да направи 
проценка на нивото на познавање и вештини на кандидатите во рамки на огласената 
позиција. При селекцијата на кандидатите ќе се води сметка за етничкиот и родовиот 
баланс на кандидатите. Тестирањето и интервјуата ќе се случат во периодот помеѓу 12 и 
20 октомври 2017 година, за што селектираните кандидати ќе бидат навремено 
информирани.  
 
Документите за пријавување и доказите за исполнување на горенаведените услови 
кандидатите треба да ги испратат ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ на следната e-адреса: 
nadica.stamboldjioska@fosm.mk , најдоцна до 5 октомври 2017 година (четврток), до 16 
часот. 
 

mailto:nadica.stamboldjioska@fosm.mk


Ве молиме да нема телефонски јавувања. За изборот ќе бидат известени само 
кандидатите кои ќе бидат повикани на тестирање. 
 


