Thirrje për kordinator të mobiliteteve
1. Organizata

Qendra për dijalog interkulturor
Vuk Karaxhiq 19A, 1300 Kumanovë
+389 31 421 330
www.cid.mk
Personi për kontakt
Andrijana Tashevska
+389 71 390 192
+389 71 359 957
EMAIL: info@cid.mk
sending@cid.mk
Afati I
31 Janar 2020
aplikimit
2. Përshkrim i përgjithshëm
Pozita:

EMRI:
ADRESA:
TEL:
Ueb-faqja :
EMRI:
TЕL:

Kordinator I mobiliteteve
Gjysëm orar të punës (20 orë në javë)

3. Detyrat dhe përgjegjësitë












Komunikimi me organizatat/rrjetet dhe krijimi i partneriteteve;
Hapja e thirrjeve dhe përzgjedhja e pjesëmarrësve për projektet e mobilitetit
kombëtar dhe ndërkombëtar;
Takimet para dhe pas pjesëmarrjes me pjesëmarrësit e aktiviteteve online dhe offline;
Monitorimi i pagesave të tarifave për dërgimin e një llogarie të veçantë të
transaksionit;
Monitorimi dhe ndihma i rimbursimit të shpenzimeve të udhëtimit për pjesëmarrësit;
Përgatitja dhe/ose dorëzimi i dokumentacionit dhe materialeve për pjesëmarrje të
suksesshme (pako me informacion, marrëveshje për pjesëmarrje, vendim për
emërimin e pjesëmarrësve, etj.);
Dërgimi i formularëve të vlerësimit për pjesëmarrësit dhe sigurimi i plotësimit të tyre
Inkurajimi i pjesëmarrësve për të shkëmbyer përvojat e tyre duke shkruar artikuj për
uebfaqen e CID;
Mbajtja komunikim të vazhdueshëm me pjesëmarrësit e dërguar në mobilitete
afatgjatë;
Pjesëmarrje aktive në takimet e ekipit CID-it;

4. Kualifikimi








Të gatshëm për të punuar në një mjedis multikulturor, ndërkombëtar dhe dinamik;
Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur me mbikëqyrje minimale;
Të flas në gjuhën maqedonase dhe angleze;
Aftesi te mira komunikimi;
Shkathtësi organizative, përfshirë menaxhimin e më shumë detyrave dhe kohës;
Fleksibiliteti dhe aftësia për të punuar nën presion dhe me afate kohore të kufizuara

Center for Intercultural Dialogue
Vuk Karadzic 19A, МК 1300 Kumanovo
www.cid.mk
info@cid.mk



Aftësi për të punuar në ekip

5. KUSHTET
15 – 29 shkurt periudha e testimit
Periudha

Mart - Maj 2020

Kompensimi

Me mundësi për zgjatjen e kontratës dhe kalimin në pozicion
me orar të plotë
9000 MKD bruto

6. TE APLIKOSH
Si të aplikoni

dërgoni CV tuaj dhe letrën motivuese tek:
info@cid.mk dhe sending@cid.mk
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen më tej
nga organizata.

Center for Intercultural Dialogue
Vuk Karadzic 19A, МК 1300 Kumanovo
www.cid.mk
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