ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ
Врз основа на член 22 став (1) алинеја 1, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од
Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија„ бр. 62/05,
106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15,72/15, 129/15, 167/15 и 27/2016) Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје објавува
ЈАВЕН ОГЛАС
за вработување на 19 (деветнаесет) лица на неопределено време и тоа:
1.

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ - (1) извршител;
Кандидатите за ова работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на правните науки
најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку
осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на
раководно работно место во приватен сектор
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК,
ИКФЕ, БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ
Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 36.558 денари
2.

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ, СМЕТКОВОДСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И
РАЗВОЈ - (1) извршител;
Кандидатите за ова работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на правните науки, економските науки или
Организациони науки и управување;
најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку
осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на
раководно работно место во приватен сектор
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК,
ИКФЕ, БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 36.558 денари
3.

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА НАСТАВА И НАУКА - (1) извршител;
Кандидатите за ова работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на општествените науки, природно-математичките
науки или техничко-технолошките науки;
најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку
осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на
раководно работно место во приватен сектор
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК,
ИКФЕ, БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 36.558 денари
4.

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА - (1) извршител;

Кандидатите за ова работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на правните науки, политичките науки или Јавна
управа и администрација;
најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку
осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на
раководно работно место во приватен сектор
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на

меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК,
ИКФЕ, БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ
Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 36.558 денари
5.

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ - (1) ИЗВРШИТЕЛ;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на правните науки, наука за книжевноста, наука за
јазикот или образование;
најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку
осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на
раководно работно место во приватен сектор
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК,
ИКФЕ, БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 36.558 денари
6.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА Е – ИНДЕКС - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на компјутерска техника и информатика,
електротехника или информатика;
најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку
една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест
години работно искуство во струката од кои најмалку две години на
раководно работно место во приватен сектор;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П,
БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ

најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат.
Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 28.778 денари
7.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на наука за јазикот (лингвистика), јавна управа и
администрација или политички науки;
најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку
една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест
години работно искуство во струката од кои најмалку две години на
раководно работно место во приватен сектор;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П,
БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ
најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат.

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 28.778 денари
8.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на јаван управа и администрација, правни науки
или економски науки;
најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку
една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест
години работно искуство во струката од кои најмалку две години на
раководно работно место во приватен сектор;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П,
БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ
најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат.
Потврда за положен испит за лице за јавни набавки

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 28.778 денари
9.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ - (1)
извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на организациони науки и управување, правни
науки или политички науки;
најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку
една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест
години работно искуство во струката од кои најмалку две години на
раководно работно место во приватен сектор;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П,
БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ
најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат.

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 28.778 денари
10. РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на правни науки;
најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку
една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест
години работно искуство во струката од кои најмалку две години на
раководно работно место во приватен сектор;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П,
БУЛАТС, или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ
најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат.

11. СОВЕТНИК ЗА ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ (1) извршител;

Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на економски науки, или организациони науки и
управување;
најмалку три години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС
или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95
бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете
сертификат.

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 25.405 денари
12. СОВЕТНИК ЗА ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ - СОВЕТНИК ЗА ПРОТОКОЛ И ОДНОСИ СО
ЈАВНОСТА - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на информатика, организациони науки и
управување или наука за јазикот (лингвистика);
најмалку три години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС
или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95
бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете
сертификат.

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 25.405 денари
13. СОВЕТНИК ЗА ОПШТИ И НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на правни науки, организациони науки и
управување или образование;
најмалку три години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС
или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95
бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете
сертификат.

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 25.405 денари
14. СОВЕТНИК – ЛЕКТОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ - (2) извршители;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на наука за јазикот или наука за книжевноста;
најмалку три години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС
или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95
бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете
сертификат.

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 25.405 денари
15. ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на економски науки, правни науки или
образование;
најмалку две години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС
или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95
бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете
сертификат;
Потврда за положен испит за лице за јавни набавки

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 23.590 денари

16. ВИШ СОРАБОТНИК ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на наука за јазикот (лингвистика), информатика,
компјутерска техника и информатика или организациони науки и
управување;
најмалку две години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС
или АПТИС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95
бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете
сертификат.

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 23.590 денари

17. СОВЕТНИК НА РЕКТОРОТ - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:
-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на информатика, архитектура, урбанизаим и
планирање или стоматологија;
најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку
десет години работно искуство во струката од кои најмалку три години на
раководно работно место во приватен сектор;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК,
ИКФЕ, БУЛАТС или АПТИС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФи

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 37.596 денари
18. ГЛАВЕН ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР - (1) извршител;
Кандидатите за оваа работно место потребно е да ги исполнат следниве
посебни услови:

-

-

-

-

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен
VII/1 степен од областа на Економски науки, Организациони науки и
управување (менаџмент);
најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку
десет години работно искуство во струката од кои најмалку три години на
раководно работно место во приватен сектор;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на
меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски
тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК,
ИКФЕ, БУЛАТС или АПТИС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ
ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ,
ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ;
Положен испит за овластен внатрешен ревизор или Меѓународно признат
ревизорски сертификат.

Паричниот износ на основната нето плата да изнесува до 37.596 денари

Кандидатите покрај горенаведените посеби услови, треба да ги исполнуваат и
следните општи услови:
-

да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место и
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат
условите за конкурирање.
Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите,
во оригинална форма или копија заверена кај нотар:
1.

Доказ за државјанство на Република Македонија;

2.

Доказ за општа здравствена способност за работното место;

3.

Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана на
вршење професија, дејност или должност;

4.

Уверение/диплома за завршен степен на образование согласно условите во
огласот;

5.

Доказ за работно искуство;

6.

Доказ за вршење на работи од раководно ниво (само за раководните позиции
под реден број 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17 и 18);

7.

Доказ за познавање на странски јазик согласно условите во огласот

8.

За работните места под редните броеви 08 и 15, Потврда за положен испит за
лице за јавни набавки

9.

За работното место под реден број 18, Доказ за Положен испит за овластен
внатрешен ревизор или Меѓународно признат ревизорски сертификат

Распоред на работно време: работни часови во неделата: 40, работно време од 08:30
до 16:30, работни денови: од понеделник до петок.

Со избраниот кандидат ќе се скучи договор за вработување на неопределено време.
Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 10 работни дена,
сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот
на
самото
објавување).

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на
пријавувањето.
Доколку на јавниот оглас се пријават до 200 кандидати, изборот ќе се изврши во рок од
45 дена, од 201 до 500 кандидати, изборот ќе се изврши во рок од 90 дена и над 500
кандидати, изборот ќе се изврши во рок од 120 дена, по истекот на рокот за
пријавување.
Пријавите со потребните документи треба да се достават во затворен плик во
просториите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, на улица 12 Ударна Бригада
2а/7-ми спрат, со назнака „за огласот за вработување во Универзитетот."
Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат.

