
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

2. Опис 

Позиција:  Координатор на мобилности 
Скратено работно време (20часа неделно) 
 

3. Задачи и одговорности  

 Комуникација со организации/мрежи и воспоставување партнерства 

 Отварање на повици и избор на учесници за национални и меѓународни проекти 
за мобилност 

 Онлајн/офлајн средби со учесниците пред тргнување и по завршување на 
мобилноста 

 Следење на плаќањата на надомест за испраќање на посебна трансакциска 
сметка 

 Мониторинг и помош при рефундирање на патните трошоци на учесниците 

 Изработување и / или доставување документација и материјали за успешно 
учество (инфо-пакет, договор за учество, одлука за назначување на учесници 
итн.) 

 Испраќање на евалуациони формулари на учесниците и осигурување дека истите 
ќе бидат пополнети 

 Поттикнување на учесниците да споделат за своето искуство преку пишување на 
текстови за веб страната на ЦИД 

 Одржување на постојана комуникација со учесниците испратени на долгорочни 
мобилности  

 Активно учество на состаноците на тимот на ЦИД 

 

4. Квалификации 

 Подготвени да работат во мултикултурна, меѓународна и динамична средина 

 Можност да работат самостојно со минимален менаџерски надзор 

 Одлично познавање на македонски и англиски јазик 

 Добри комуникациски вештини 

 Организациски вештини, вклучувајќи истовремено извршување на повеќе задачи 

1. Организација ИМЕ:  Центар за интеркултурен дијалог 

 АДРЕСА: Вук Караџиќ 19A, 1300 Куманово 

ТЕЛ: +389 31 421 330 

Веб страна: www.cid.mk 

Лице за контакт ИМЕ:  Андријана Ташевска 

 ТЕЛ: +389 71 390 192 
+389 71 359 957 

Email: info@cid.mk 
sending@cid.mk  

 Пријавување  31ви јануари 2020 
 

Повик за координатор на мобилности 
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и управување со времето 

 Флексибилност и способност за работа под притисок и со ограничени временски 
рамки 

 Да има тимски дух / способност за работа во тим 

5. УСЛОВИ 
 
 
Период 

15ти – 29ти февруари Тест период 
 
Март – Мај 2020 
 
Со можност за продолжување на договорот и промена на 
полно работно време 

Надомест 9000 МКД бруто износ 

6. Како да аплицирам? 

Како да аплицирам  Испратете го вашето резиме и мотивационо писмо 
на: 

                     info@cid.mk и sending@cid.mk  
 
Само избраните кандидати ќе бидат дополнително 
контактирани од организацијата. 
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