
 

 

 

 

 

Топол дом и грижа за секое дете 

СОС ДЕТСКО
СЕЛО
МАКЕДОНИЈА

СОС Детското село 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 Детско село го имплементира проектот “Зајакнување на младите преку нови 

можности“(“Youth empowerment enabling prospects”), и за реализација на активностите во рамки 

на овој проект огласува слободно работно место за позиција: 

 

Советник за вработување/Обучувач  

 

 

Опис на работата: 

 

Советник за вработување/Обучувач е член на поширокиот тим чии задачи опфаќаат низа 

активности насочени кон креирање услови за зајакнување на капацитетите во заедницата и 

партнерите и  вклучување на млади лица во социјален ризик на пазарот на труд. Успешно ги мапира 

и поврзува компаниите и постоечките потреби  на пазарот на труд и потенцијалните можности за 

вработување со интересите и вештините на корисниците.  

 

  

Главни задачи: 

 

 Активно работи со млади лица во ризик за да ги разбере нивните потреби, потенцијали и 

способности за да ги остварат своите цели 

 Организира и испорачува обуки за меки вештини и специјализирани обуки за вработување 

согласно однапред утврдена програма  

 Го води процесот на планирање и развива индивидуални планови за развој и патеки за 

вработување за секое младо лице 

 Ги идентификува  можностите за дополнителни стручни обуки за младите и го следи 

нивниот прогрес согласно нивните потреби и можности  

 Ги јакне капацитетите на партнерите од заедницата за работа со млади во социјални ризици  

 Спроведува стратегија за вклучување на локалните работодавачи во создавање можности 

за вработување за корисниците  

 Проактивно развива партнерства и соработка со институции, работодавачи и бизнис 

заедницата 

 Го следи пазарот на труд и потенцијалните можности за вработување на младите  

 Делува како лице за врска со потенцијалните партнери и компании и ги идентификува 

можостите за практиканство или вработување  

 Ги сензибилизира компаниите во однос на корисниците и нивните предизвици  

 

Квалификации: 

 Завршено високо образование во областа на општествените науки ( социјална работа, 

педагогија, психологија  или други сродни области ) 

 Искуство во работа со млади и/или ранливи групи од најмалку три години 

 Искуството во поддршка на млади за зголемување на вработливоста или нивната 

социјална интеграција ќе се смета за предност 

 Да има искуство во давање обуки и презентации 

 Познавање на кариерното советување и работа со млади 
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Општи очекувања од успешниот кандидат 

 

 Да биде доверлива личност и да се придржува кон политиките и кодексот на однесување 

на организацијата  

 Да биде сензибилизиран во однос на работа со ранлива категорија на млади  

 Да поседува мотивација и емпатија за работа со ранливи категории 

 Познавање на детските и човековите права  

 Познавање на социјалната заштита и мерките за поддршка на ранливи категории на 

граѓани. 

 

 

Вештини и способности :  

 

 Знаење и вештини за работа во тим  

 Комуникациски вештини и способност да мотивира 

 Вештини за организирање и планирање 

 Презентациски вештини 

 Умешност да ги препознае потенцијалите и силните страни на корисниците 

 Капацитет да дефинира и следи индикатори за успех 

 Познавање на MS Office пакетот 

 Валидна возачка дозвола Б категорија 

 Солидно знаење на англиски јазик 

 

 

Работни услови: 

 Работа на определено време во времетраење од 36 месеци 

 Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00 часот 

 

 

Ве молиме испратете професионална биографија најдоцна до 25.11.2019 година на e-mail: 

kariera@sos.org.mk 
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