
Ред. број Име на позицијата Критериуми Број на 
извршители 

1.  
 

Експерти за човечки ресурси во однос 
на анализа на потреби за тренинг  

Искуство во реализација на 
анализа на потреби за тренинг и 
развој на кариера 

5 отворени 
позиции 

 

2.  Експерти во развој на програма за 
тренинг според анализата на потреби  

Со соодветно искуство во 
областа 

1 позиција 

3.  Тренер Со експертиза во однос на 
психологија 

1 позиција 

4.  Експерти за човечки ресурси  Искуство од 10 години во 
менаџмент на човечки ресурси 

2 позиции 
 

5.  Координатор за проектот  Искуство во работа на проекти - 
5 години 

1 позиција 
 

6.  Проект - евалуатор  Со искуство во работа на 
евалуација на проекти –  
3 години 

1 позиција 

7.  Одговорен за односи со јавност и 
организација на прес конференција 
(дебата, трибина) 

Искуство  во истата област –  
3 години 
 

2 позиции 

8.  Административно лице – водење на 
документација од проектот, 
собирање на информации за време 
на проектот, помош при организација 
на активности во проектот 

Искуство во административни 
работи, организираност на 
високо ниво 

2 позиции 

9.  Одговорно лице за финансии – 
водење на финансиските планови на 
проектот 
 

Искуство во финансии, 
финансиски планови, 
буџетирање, планирање на 
средства, распределување на 
средства по активности со 
одреден буџет, изработка на 
финансиски извештаи 
 

2 позиции 

10.  Лице кое ќе учествува во изработката 
на тренинг програмата – материјали, 
опфат, методи 

Искуство во креирање на 
тренинг програми 
 

1 позиција 
 

11.  Лице кое ќе учествува во изработка на 
брошура – прирачник за водење на 
тренинг програмата 
 

Искуство во изработка на слични 
материјали 

1 позиција 
 

12.  Лица кои ќе учествуваат во 
организација на работилниците и 
тренинзите 

Искуство во организација на 
тренинзи, логистика 
 

2 позиции 
 

13.  Координатор во организација и 
координација на имплементација на 
тренинзите 

Соодветно искуство во областа 
 

1 позиција 
 

14.  Лице одговорно за комуникација Соодветно искуство на слична 2 позиции 



помеѓу тренерите, учесници на 
тренинзите и проект менаџерот- 
координаторите 

позиција 
 

 

15.  Модератор за прес-конференција- 
дебата 

Искуство на слични настани 
 

1 позиција 
 

16.  Лице одговорно за извлекување 
заклучоци и препораки од проектот 

Искуство во работа на проекти 
 

1 позиција 
 

17.  Лице одговорно за пишување на 
квартални извештаи за текот на 
проектот и пишување на финалниот 
извештај од проектот 

Искуство во пишување 
извештаи, по можност со 
проектно искуство  
 

1 позиција 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


