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ПОВИК 

ЗА РАБОТНА ПОЗИЦИЈА ИСТРАЖУВАЧ (2) 

ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ „Претприемирај се!“ (Entrepreneur UP Yourself!) 

 

Проектот „Претприемирај се!“ се имплементира во рамки на иницијативата „Балкански млади: 

поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во регионалните практики за 

вработување“ која е координирана од Џуниор Ачивмент Србија, а партнер од РС Македонија е 

Национален младински совет на Македонија, финансиски поддржан од ЕУ. 

Главната цел на проектот „Претприемирај се!“ е да се негува и поттикне претприемачкиот дух на 

младите во земјата и да се обезбедат можности за личен раст и развој низ призмата на 

претприемништвото. 

Специфичните цели на проектот се: 

- Да обезбедат центрирани и поедноставени алатки и насоки за успешно отворање на бизнис 

- Да се обезбедат вештини и знаења за 80 млади луѓе со и без попреченост во период од 3 месеци 

на тема претприемништво од Скопје и Пробиштип. 

- Да се обезбеди простор и вмрежување на таргетирани 40 млади луѓе од Скопје и Пробиштип и 

негување на претприемачкиот дух. 

- Да се подигне свеста и да се информираат помладите генерации од 6 таргетирани основни 

училишта од Скопје и Пробиштип за можностите во стручните училишта и претприемништвото во 

тие сектори. 

- Да се обезбедат можности за учење, стекнување вештини, вмрежување и поттикнување на 

соработката меѓу младите, бизнисите и институциите на национално ниво и претприемачкиот дух 

и начин на размислување. 

Опис на работни задачи: 

• Мапирање на постоечки услуги и мерки за самовработување; 

• Истражување на сите потребни административни и неадминистративни чекори за отворање 

на сопствен бизнис; 

• Контакт со јавни и приватни институции од областа на вработување, вработливост и 

претприемништво; 

• Дизајнирање на истражувачка рамка; 

• Дизајнирање на финален документ со чекори за основање на сопствен бизнис за млади; 

• Составување на извештај за спроведената работа; 

• Преглед на јавни политики, мерки и позитивни законски и подзаконски акти. 

Профил на кандидатот за истражувач 

• Високо развиени аналитички вештини; 
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• Познавање на методологија за истражување; 

• Способност за сумирање и претставување на истражувачки наоди во лесно 

разбирливи текстови и пораки; 

• Одлично познавање на македонски и англиски јазик 

• Познавање на националните документи и политики за млади; 

• Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини; 

• Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор; 

• Способност за работење во динамична работна средина; 

• Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје; 

• Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на 

зададените рокови; 

• Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина; 

• Да е способен/на да работи по сопствена иницијатива. 

 

Потребни знаења и вештини за истражувач 

• Најмалку 3 годишно релевантно работно искуство; 

• Работно искуство кое вклучува спроведување на истражувачки проекти, а особено 

истражувачки проекти од областа на младите ќе се смета за предност 

• Компетентност да собира, анализира и пренесува информации; 

• Да е запознаен со работата на граѓанскиот сектор во Р.С. Македонија; 

• Напредно познавање на MS Office; 

• Познавање на софтвери за обработка на податоци (задолжително); 

• Познавање и искуство со софтверски алатки за собирање на податоци од интервјуа 

и анкети (LimeSurvey, Typeform или други софтверски алатки) (пожелно). 

Услови за работа: 

Ангажманот е со договор за дело во времетраење од 3 месеци, без можност за продолжување. 

Надоместокот за спроведените активности ќе се исплаќа на месечно ниво по доставен месечен 

извештај за работни часови (time sheet). 

Рок и начин на пријавување 

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи: 

– Кратка биографија; 

– Мотивациско писмо; 

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: 

employmentkrik@gmail.com 

со назнака: Пријава за истражувач – Име и презиме 
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најдоцна до 10.02.2022 година. 

Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. 

ЦМА Крик го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека истото 

потребно. 


