Пројекат: Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и
социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и
повећања запошљивости младих, Пројекат Е2Е „Education to employment”
Компонента 1, Резултат 1.4 – допринос развоју Националног оквира
квалификација и секторских већа у складу са оквиром ЕУ и примерима добре
праксе Швајцарске Конфедерације, као стратешком кораку за смањивање јаза у
погледу вештина између потреба тржишта рада и исхода образовања
ПОЗИВ ЗA ДOСTAВЉAЊE ПРИЈАВА ЗА АНГАЖОВАЊЕ НА ПРОЈЕКТУ
Позиција : Сарадник на пројекту
У Републици Србији успоставља се јединствени Национални оквир
квалификација (НОК) којим су обухваћени сви нивои и врсте квалификација, без
обзира на начин стицања и животно доба у коме се оне стичу. На тај начин се
омогућује интеграција и координација постојећих система квалификација у
Србији. На унутрашњем плану Национални оквир квалификација допринеће
спровођењу реформских процеса, којима ће бити унапређен образовни систем,
тако да образује компетентне појединце, способне да одговоре потребама
тржишта рада, друштва као целине, али и да задовоље своје личне потребе. На
међународном плану, Национални оквир квалификација је део европских
интеграција и повезивања са Европским оквиром квалификација.
Као део наведених напора, Министарство просвете науке и технолошког развоја,
уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој, спроводи пројекат
„Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне
политике (енг: ESRP) у Репблици Србији са фокусом на политику запошљавања и
повећања запошљивости младих“. За потребе овог пројекта потребно је
ангажовање једног сарадника на пројекту у оквиру имплементације Компоненте
1, резултат 1.4 која се односи на унапређење и развој НОК-а, а у оквиру Групе за
квалификације, у Сектору за развој и високо образовање, на 12 месеци, који ће
радити у просторијама Министарства, Немањина 22-26, Београд.
Одговорности:











Подршка дневним активности члановима Групе за квалификације, како би
била осигурана ефикасна размена информација и благовремена
реализација активности предвиђених програмом рада;
Комуникација и кореспонденција са донатором, партнерима на пројекту,
заинтересованим странама, организацијама итд;
Организација састанака, студијских путовања, семинара, тренинга, радне
групе, округлих столова и других догађаја са заинтересованим странама;
Израда нацрта акционих планова буџета, пројектних задатака;
Припрема интерних и екстерних извештаја;
Припрема вести за билтене, веб странице;
Логистичка подршка Стручном тиму за израду Националог оквира
квалификација у Србији;
Припрема публикација и других промотивних материјала;
Превођење на енглески и са енглеског језика;
Све друге послове по налогу руководиоца пројекта.

Квалификације:













Филолошки факултет, студијски програм - енглески језик и књижевност;
Знање рада на рачунару - Microsoft Office пакет;
Пожељно радно искуство у трајању од 12 месеци;
Пожељно познавање још једног светског језика;
Добре аналитичке способности;
Одговорност, посвећеност, жеља за даљим развојем и тимски рад;
Спремност на преузимање одговорности;
Високо развијене комуникацијске вештине;
Самосталност у доношењу одлука;
Флексибилност;
Креативност у решавању проблема;
Висок степен мотивације и ангажованости.

Период ангажовања на пројекту је од априла 2017. године до априла 2018. године.
Докази који се прилажу: радна биографија са мотивационим писмом на српском
и енглеском језику; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(фотокопија радне књижице, потврде, решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство).
Рок за подношење пријава је до 18. априла 2017. године.
Адреса за достављање пријава: Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Сектор за развој и високо образовање, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА
АНГАЖОВАЊЕ НА ПРОЈЕКТУ E2E”, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

