
Канцеларија за Човечки Ресурси 
 
Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи на Р.Македонија (Службен Весник 
на Р. Македонија бр. 62/2005 ), Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува : 
 
  

О Г Л А С 
 
 

За пополнување на работно место со определено работно време 
 

 

Домар 
 

Цел на работното место: Да изведува рутинско и превентивно  одржување и 
поправки на опремата на ЈИЕУ  и електричните системи со посебен фокус на 
електричните или механичките работи. 
 
Освен општите услови предвидени со Закон, кандидатoт треба да ги исполнува  и 
следните услови: 
 

Основно: 
 

 Завршување на  соодветна  професионална квалификација  или курс  во 
електрична и механичка област и двегодишно работно искуство  на слична 
позиција; или тригодишно ефективно практично искуство во сродна област; 

 Знаење за употребување, одржување  и поправање  на опремата и 
системите; 
 

 
Пожелно:  
 

 Знаење и искуство  во други сродни области како што се 
водоинсталатерство, варосување;  

 Квалификации за прва помош; 
 
 
Кандидатот треба да поседува вештини и способности: 

 
Основно: 
 

 Ефективна комуникација (усна или писмена)  најмалку на еден од јазиците 
кои се употребуваат на Универзитетот ( албански, македонски јазик);   

 Одлични меѓучовечки вештини; 
 Способност за флексибилна работа  со минимално надгледување; 
 Способност за тимска работа;  



 Одлично присуство и точност и ефективна употреба на работното време; 
 Одлични организациони вештини; 
 Соодветна физичка способност да стои , да се витка да се подигнува, да 

клечи да бутка и да влече предмети  и да изведува повторливи движења 
кои се бараат од работното место; 

 Способност за употреба на опрема која е поврзана со позицијата , 
вклучувајќи и опрема на струја; 

 Способност за  работа под притисок  со цел да се почитуваат крајните 
рокови;  

 Способност за позитивна работа и давање помош на кадарот и студентите; 
 Подготвеност за отпочнување со обука;  

 
 

 
Пожелно: 

 

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

 
 
Почеток и завшеток на дневната и неделната работно време: Од 08,00 до 16,00 часот, од 
понеделник до петок. 
Основна плата: 350 € (21.525 МКД) 
 
 
Рокот за доставување на апликаците е 5 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 
Огласот е објавен од 12.12.2014 до 16.12.2014 
 
 
Начин на Апликација: 
  

Ве молиме пратете ја Апликацијата преку е-маил: jobs@seeu.edu.mk (Валидна апликација 
ќе се смета само поплнета апликација која се наоѓа во веб страницата на Университетот, 
во делот Огласи.Било који други форми на апликации нема да се разгледуваат) 
  
Адреса: 
 

Универзитет на Југоисточна Европа 
Канцеларија за Човечки Ресурси 
Бул. "Илинденска" бр. 335 
1200 Tетово, Македонија 
Контакт телефон: 044 356 087 
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