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Повик за практикант во рамки на Центарот за европски интеграции на ИДСЦС бр.0401-036/19 

 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС), во рамки на својата Практикантска 
програма, распишува оглас за практикант со целосно работно време за период од 3 (три) месеци со 
можност за продолжување до 6 (шест) месеци. Практикантот ќе бидат вклучен во работењето на 
Центарот за европски интеграции на ИДСЦС. Работните обврски на практикантот ќе бидат: 

 Анализа на македонското и европско законодавство и политики; 

 Пишување документи за јавни политики; 

 Истражување и обработка на податоци; 

 Поддршка на проектните менаџери при развивање на проектни апликации и спроведување 
на актуелните проекти на ИДСЦС; 

 Поддршка при организацијата на јавните настани на ИДСЦС; 

 Други работи поврзани со работата на Центарот за Европски интеграции. 

 

Потребни знаења и вештини: 

 Завршени додипломски или тековно во последна година од додипломски студии на Правен 
факултет, политички и општествени науки; 

 Почетни познавања за пишување документи за јавни политики во поле на ЕУ интеграции; 

 Почетни вештини во анализирање на македонското и европското законодавство и политики; 

 Основни познавања на квалитативни и квантитативни методи за истражување; 

 Основни познавања на софтверски алатки за обработка на податоци и визуелизација на 
податоци; 

 Основни познавања за развивање проектни апликации, управување со проектен циклус и 
подготовка на наративни извештаи; 

 Напредно познавање на англиски јазик. 

Предност ќе имаат кандидати со одлични вештини за работа во MS Windows, MS Office и 
пребарување на интернет.  

Практикантскиот период ќе се спроведува почнувајќи од 10ти март 2019г. За својот ангажман 
практикантот ќе добива месечен надомест на трошоци за храна и превоз во износ до 20% од 
просечната месечна нето-плата по вработен во РМ за 2018г. Избраниот практикант ќе добие и обука 
за спроведување на работните задачи. 

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја кратка биографија (CV) во ЕУ формат 
(Europass) и мотивациско писмо на Македонски јазик на адресата: contact@idscs.org.mk со назнака 
Апликација за практикантска програма бр.0401-036/19 најдоцна до 26ти февруари (вторник) 
(23:59ч) 2019г. Само предселектираните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју. 

Заинтересираните кандидати можат да ги поставуваат своите прашања 
на ivana@idscs.org.mk најдоцна до: 22ри февруари (петок) 2019г. 
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