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Цел на работното место 

Да ги поддржи идентификацијата, примената и функционирањето на  надворешните 
истражувачки  активности  и да обезбеди административна поддршка на директорот и 
одговорните за истражување   

Главни должности и одговорности 

Да истражува можни извори на надворешни финансирања на проекти  во областа на 
истражувањето, да ги анализира критериумите  и да известува за можностите до директорот и 
одговорните за истражување   

Да обезбеди поддршка  во комплетирање на апликациите за проекти  

Да изведува посебни истражувачки активности и да дава методолошка поддршка  во областа 
на истражувачките проекти  

Да внесува податоци и резултати од истражувачките проекти  

Да ја поддржува администрацијата  на истражувачките проекти  

Да обезбедува информации и идеи како дел од истражувачката група  

Редовно да соработува со  одговорниот и со истражувачките групи  

Да обезбеди потребни повратни резултати  до одговорниот на истражувачката група  и 
директорот на Институтот  и да подготвува основни извештаи за одобрување  

Да изведува административни задачи  вклучително и  администрација во канцеларијата како 
што е проверка и барање за набавки, надгледување и одржување на опремата  во 
канцеларијата , копирање, составување писма, факс  

Да организира состаноци, да подготвува записници  да се справува со и- мејлите  и другата 
комуникација  и да го поддржи директорот и одговорните за истражување  во однос на 
ангажманите предвидени во  агендата 

Да преведува релевантна документација  на англиски јазик и да обезбеди превод  на 
секојдневната комуникација со говорителите на другите јазици  

Да ги чува рутинските  досиеја според барањата и да придонесува во пишувањето на 
извештајот  

Да учествува во процесот на Универзитетот за самоевалуација и да учествува на релевантните 
обуки, вклучувајќи ја добрата пракса и  стручност. 

Должностите  и одговорностите да ги извршува на правен и безбеден начин.   

Да презема должности во согласност со Статутот на Универзитетот, политиките, процедурите и 
упатствата и да ја следи мисијата на Универзитетот за извонредност и еднаквост. 

Да извршува други должности  кои ќе се бараат  а кои се во согласност со позицијата 
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Квалификации, знаење и искуство 

 
Основно: 
 

 Магистерска квалификација или еквивалент 

 Просек на додипломски и магистерски студии 8.5  или повисоко за секое ниво на 
студии  

Пожелно: 

  

 Афинитет за апликација на проект и активности поврзани со истражувачки проект  

Вештини и способности 

 
Основно: 
 

 Ефективна комуникација (усна или писмена)  најмалку на еден од јазиците кои се 
употребуваат на Универзитетот ( албански, македонски јазик)  и придонес за 
имплементација ан јазичната политика.  

 Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини  
 Способност за функционирање  со почит за доверливоста  и заштита ан податоците  
 Способност за флексибилна работа  со минимално надгледување Способност за тимска 

работа 
 Способност за позитивна  и активна соработка со  кадарот/посетителите  на различни 

нивоа  
 Извонредно присуство  и точност  и ефективна употреба на работното време 
 Добри организациони вештини и вештини за повеќе задачи 
 Способност за  подготвување писмена документација како што се апликации за 

проекти, извештаи  
 Способност за  ефективна употреба на информатичката технологија  и  компјутерскиот 

систем на Универзитетот  за исполнување на барањата на работното место 
 Способност за  ефективно распределување по приоритет на обемот на работа со цел да 

се почитуваат крајните рокови 
 Способност за позитивна работа  со  другите вработени и со стејкхолдерите  
 Подготвеност за отпочнување со обука  

 
Пожелно: 

 
 Ефективна комуникација  на трите јазици кои се користат на Универзитетот 
 Способност и подготвеност за патување по потреба 
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Организациона табела 
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Одобрување и ревизија 

Потпис на вработениот на тоа работно место: 
 

Датум: 

Потпис на  директорот : 
 

Датум: 

Ревизија 

Потпис на вработениот на тоа работно место : 
 

Датум: 

Потпис  на директорот: 
 

Датум: 

 
 
 


