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Повик за комуникациски офицер бр. 0401-029/19 

 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје (ИДСЦС) распишува оглас за Комуникациски 
офицер со целосно работно време (40 часа неделно) за период од 6 (шест) месеци со можност за 
продолжување.  

 

Потребни знаења и вештини: 

 Завршени додипломски или постдипломски студии во областа новинарство, комуникации 
(корпоративни комуникации и односи со јавност; медиуми и комуникации), политички науки, 
или друга релевантна област. Работно искуство и дополнителни неформални обуки за 
комуникации ќе бидат земени предвид; 

 Најмалку 2 години работно искуство во медиум или граѓанска организација; 

 Пишана и усна новинарска комуникација, како и поседување напредни вештини во 
развивање текстови на македонски и англиски јазик; 

 Јавно говорење и настап пред камера; 

 Добро познавање на Wordpress или други платформи за администрирање на содржина на 
веб-страници, како и познавање на MailChimp.  

 Управување со опрема и софтвер за фотографија и снимање;  

 Користење на социјални медиуми за професионални цели. Вештини од областа на дигитален 
маркетинг ќе се сметаат за предност; 

 Интерес за и познавање на политичкиот контекст и процеси особено од областите на 
делување на ИДСЦС: Собрание, Добро управување и ЕУ интеграции; 

 Напредно познавање на Microsoft Office. Вештини од софтвер за дизајн ќе се сметаат за 
предност; 

 Напредно познавање на англиски јазик.  

 Способност за истовремено управување со повеќе проекти. 
 

Работни обврски: 

 Развива и се грижи за спроведување на комуникациската стратегија и комуникациските 
планови за проектите и истражувачките активности; 

 Подготвува соопштениja и други форми на комуникација со медиумите; 

 Ги одржува и ажурира сите официјални комуникациски канали на ИДСЦС; 

 Ги дополнува содржините на веб-страницата на ИДСЦС; 

 Ги прилогодува истражувачкие производи на ИДСЦС за ралични целни групи; 

 Развива методологија и изготвува квартални извештаи за видливоста на активностите на 
ИДСЦС во медиумите; 

 Управува со базата на контакти и нејзино редовно ажурирање; 

 Ја координира и спроведува организацијата на настани; 

 Го координира визуелно-графичките решенија (подготовка за печат, инфографици, дизајн) на 
истражувачките продукти; 

 Комуницира со сите засегнати страни, застапувајќи вредности на ИДСЦС, политики, анализи 
и др. 

 Се грижи за аудио визуелната опрема. 
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Работниот ангажман ќе се спроведува почнувајќи од 01 март 2019г. За својот ангажман 
комуникацискиот офицер ќе добива почетен месечен надомест од 25.000 денари (нето). 

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја кратка биографија (CV) на македонски јазик во 
ЕУ формат и мотивациско писмо на адресата: contact@idscs.org.mk, со наслов Апликација за повик 
бр. 0401-029/19 најдоцна до 17ти февруари (недела – 23:59ч.) 2019г. Апликациите пратени по 
крајниот рок нема да бидат земени предвид. Само предселектираните кандидати ќе бидат 
контактирани за тестирање и интервју. 

Заинтересираните можат да ги поставуваат своите прашања на ivana@idscs.org.mk најдоцна до 15ти 
февруари (петок) 2019г до 12ч.  

 

 
ИН 
Број 0401-029/19 
Скопје, 06.02.2019 
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