
Ниту едно дете не треба да расте само 

СОС Детско село Македонија е здружение на граѓани кое претставува дел од големото 
семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС 
Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од 
областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детското село Македонија огласува слободно работно место на определено време 
со можност за продолжување:

КООРДИНАТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА  

Опис на работата: 

Координаторот за информатичка техонологија е одговорен за функционирањето и 
достапноста на ИКТ системите и инфраструктурата на СОС Детско Село Македонија, 
имплементирање на глобални и регионални стандарди, поддршка и  обука на  крајните 
корисници и придонес кон регионалниот ИКТ тим.

Главни задачи и одговорности:

• Следење, одржување и развивање на локалните ИКТ ресурси  и инфраструктурата во 
рамките на организацијата

• Директна поддршка на вработените за ИКТ системите, како  помош и активно учество 
во ИКТ ориентација и обука за користење на системите за сите вработени во 
организацијата

• Обезбедува и е одговорен за планирање и имплементација на глобални / регионални 
политики, процеси и проекти

• Дефинирање на ИКТ буџетите и ИКТ плановите за организацијата
• Раководење со ИКТ  техничари (доколку ги има) при имплементација на проекти
• Учествува во регионална размена на знаења на теми за ИКТ, како дел од работните 

групи за регионални проекти или како проект менаџер во случај на проектна задача
• Ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз 

заштитата на децата;

Потребни квалификации: 

• Универзитетска диплома по компјутерски науки и информатичка технологија
• Работно искуство од минимум 1 година
• Солидно знаење и искуство во Window Client/Server околини
• Солидно разбирање и искуство во мрежните стандарди и протоколи
• Искуство во користење на најдобрите практики и решенија од Microsoft Office и Cloud 

решенија.
• Искуство во пружање на поддршка и обуки за крајните корисници за различни ИТ 

знаења и практики
• Солидно познавање на пишан и говорен англиски јазик
• Знаење / пракса / сертификација за Cisco технологија ќе се смета за предност.
• Аналитички вештини за ефикасно решавање на техничките проблем
• Проактвен пристап во работењето и следење на најновите трендови во ИТ
• технологијата
• Способност за индивидуална работа и работа во тим
• Развиени вештини за  работа во брза, динамична средина со постојано менување на 

барањата
• Возачка дозвола Б категорија



Ниту едно дете не треба да расте само 

Работни услови: 

• Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00
• Работа во динамична и професионална работна средина
• Можност за личен и професионален развој во организација која е дел од

меѓународната мрежа на СОС Детски села Интернационал.

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 
18.11.2018 на e-mail: kariera@sos.org.mk. 

mailto:kariera@sos.org.mk



