
                  
 

 
                      

 
 
 

 

 

 

2. Опис  

Позиција: Локален Координатор за имплементација на SHIFT – Претприемнички 
караван  
 
  

3. Задачи и одговорности  

 

✓ Договарање и одржување на состаноци со локалните институции за потребите на 

проектот.  

✓ Промоција на проектот на локално ниво.  (инситуции , училишта  ) 

✓ Развивање на настан -  караван  на тема претприемништво, социјално 

претприемништво и проектен менаџмент . 

✓ по потреба, менторирање, советување и насочување на младите луѓе во врска со 

проектните активности 

✓ Организирање и менџирање на дискусија помеѓу претставници од образовни 

 
 
1. Организација 

Име: Центар за интеркултурен дијалог 
  

 Адреса :  
Тел : ++389 78 350 598 

Email: info@cid.mk 

Веб страна: www.cid.mk  
 
Проект: Shift        кон онлајн и офлајн претприемачка 
заедница 
Реф. Број- CB006.1.31.190 
Проектот е финансирано од ЕУ преку Interreg-IPA CBC 
Bulgaria–the former Yugoslav Republic of Macedonia 
Programme.” 
 
 

Лице за контакт Имe:  Александра Цветковска 
 тел: ++389 77 883 941 

Email: aleksandra@cid.mk       
  р  рок за  

пријавување 
10.10.2017, 16:00 h 

Повик за анагажирање на 3 Локални 
координатори 

За Куманово, Штип и Крива Паланка 
 

mailto:info@cid.mk
http://www.cid.mk/


                  
 

 
                      

 
 
 

институции, организации  на граѓанскиот сектор, експерти и локални заедници за 

промена на политиките и поттикнување на отворањето нови социјални 

претпријатија. 

✓ Вршење на супервизорство на онлајн простор за комуникација и соработка со 

екперт за стриминг, 

✓ активно учество и соработка со проектниот координатор и експертите-

фасилитатори ангажирани за имплементација на проектниот настан . 

✓ Организирање на настанот според активноста на проектот на локално ниво . 

✓ Сликање, прибирање и архивирање на документи настанати од настанот 

✓ Изработка на извештај од настанот според активноста од проектот 

 

 

4. Квалификации 

✓ Претходно искуство во работа како координатор за организирање на локални 

настани, соработка со институции, граѓански здруженија и останати стеикхолдери  

✓ само-иницијативност и индивидуална работа; 

✓ Организациски вештини, вклучувајќи мултитаскинг и управување со времето  

✓ Способност за работа во тим  

✓ Познавање на социјално претприемништво  

✓ познавање на работата на ЦИД и искуство во неформалното образование се смета 

за предност; 

✓ посветено и континуирано работење за квалитетна имплементација на 

проектниот настан;  

✓ постојана имплементација на активноста и однесување според вредностите кои 

ЦИД ги промовира(интеркултурен дијалог, толеранција, разбирање, отворено 

размислување и почитување на човековите права) 

 

 

 

5. Услови 
 
Период на работен ангажман 

 
Октомври-Ноември, 2017 година  

 

Работен јазик 

 

македонски јазик   

Познавање на англиски јазик се смета за 

предност 

   

6. Како да аплицирам? 

Ве молиме испратете ги вашите понуди како и  вашето резиме на : 

aleksandra@cid.mk 
Кандидатите влезени во потесниот круг ќе бидат контактирани од 
организацијата и повикани на интервју 



                  
 

 
                      

 
 
 

 


