Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 и став 8 од Законот за вработените во јавниот
сектор (Службен весник на РМ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), а во согласност со
член 22 и 23 од Законот за работните односи (Службен Весник на РМ бр. 62/05, 106/08,
161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) Фондот за иновации и
технолошки развој објавува

ЈАВЕН ОГЛAС
за вработување на 5 (пет) извршители на определено време и тоа:

1. „Раководител на Одделение“ во Одделение за правни работи, јавни набавки и архива во
Сектор за општи и правни работи и финансии. Покрај општите услови предвидени со
Законот, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни
услови: да има ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правни
науки, економски науки или математика; најмалку четири години работно искуство во
струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку
шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно
работно место во приватен сектор и тоа работно искуство во областа на правото,
економијата, финансиите, јавните набавки, архивирање и/или канцелариско работење;
познавање на англиски јазик и напредна работа со компјутер во word и excel.
Основна нето плата 28.303,00 денари.
2. „Советник” во Одделение за правни работи, јавни набавки и архива во Сектор за општи и
правни работи и финансии. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите за
ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови: најмалку ниво на
квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити
стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правни науки, економски
науки или политички науки, работно искуство од најмалку 3 години во струката во областа
на правото, економијата, финансии, јавни набавки, архивирање и/или канцелариско
работење, активно познавање на англиски јазик и напредна работа со компјутер во word и
excel .
Основна нето плата 25.023,00 денари.
3. „Виш соработник“ во Одделение за подготовка на програми во Сектор за програмски
активности. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите за ова работно
место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови: најмалку
ниво на

квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити
стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на економски науки, наука за
јазикот (лингвистика) или правни науки, работно искуство од најмалку 2 години во струката
во областа на економија, финансии, иновации, мали и средни претпријатија, меѓународни
организации и/или управување со проектен циклус, активно познавање на англиски јазик,
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Основна нето плата 23.257,00 денари.
4. „Виш соработник“ во Одделение за спроведување на програми во Сектор за програмски
активности. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите за ова работно
место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови: најмалку ниво на
квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити
стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на економски науки,
компјутерска техника и информатика или правни науки, работно искуство од најмалку 2
години во струката во областа на право, економија, финансии, иновации, мали и средни
претпријатија, маркетинг, меѓународни организации и/или управување со проектен циклус,
активно познавање на англиски јазик, активно познавање на компјутерски програми за
канцелариско работење.
Основна нето плата 23.257,00 денари.
5. „Виш соработник“ во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за општи и
правни работи и финансии. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите за
ова работно место треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови: најмалку ниво на
квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити
стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на економски науки, работно
искуство од најмалку 2 години во струката во областа на економија, финансии, ревизија
и/или сметководство, активно познавање на англиски јазик, активно познавање на
компјутерски програми за канцелариско работење.
Основна нето плата 23.257,00 денари.
Сите кандидати ќе бидат тестирани за познавањето на англиски јазик.
Општи услови кои треба да ги исполнува кандидатот:
- да е државјанин на Република Македонија
- активно да го користи македонскиот јазик
- да е полнолетен

- да има општа здравствена состојба
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија,
дејност или должност.
Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на
аплицирањето.
Потребни документи за аплицирање:
•




кратка биографија на македонски јазик,
мотивационо писмо на македонски јазик,
уверение/диплома за завршен степен на образование,
доказ за работно искуство.

Документите е потребно да бидат испратени на следната адреса:
Фонд за иновации и технолошки развој, ул. ГТЦ, локал 6, Д.Е 220, 1000 Скопје или на емаил: info@fitr.mk, со назнака “за оглас за вработување”.

Краен рок за аплицирање е 28.11.2018 година.

Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана. Кандидатите
кои ги исполнуваат потребните услови и имаат уредна апликација ќе бидат контактирани.

Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на
работникот изнесува 40 часа неделно, а во текот на работниот ден ќе трае 8 часа и тоа со
почеток од 07:30 - 08:30 часот и завршеток од 15:30 - 16.30 часот.
Сите објавени работни места се на определено време со времетраење до 31.12.2018
година, но постои можност за продолжување на договорот со цел истиот да трае вкупно 1
(една) година. Со избраните кандидати ќе се скучи Договор за вработување на определено
време.
Изборот на работниците кои ќе засноваат работен однос во Фондот за иновации и
технолошки развој ќе се изврши во рок од 45 дена по денот на истекот на рокот за
пријавување.

