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Извршниот одбор на СВТ Алумни Скопје донесе одлука за распишување на: 

К О Н К У Р С 

ЗА САМО-КАНДИДИРАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СВТ АЛУМНИ МАКЕДОНИЈА 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: 

-  Најмалку еднаш да бил/а дел од програмата USA Summer Work and Travel  

-  Да биде постојан член на СВТ Алумни Македонија 

-  Да е на возраст од 19 до 28 години 

-  Одлично познавање на англиски јазик (пишување и говорење) 

-  Искуство во невладиниот сектор ќе се смета за предност 

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи: 

- Кратка биографија; 

- Лична изјава со објаснување на причината и мотивацијата за аплицирање; 

Рок и начин на пријавување 

Кандидатите треба да ги испратат потребните документи по електронска пошта на следната 
адреса: contact@swtalumnimk.com  

Крајниот рок за поднесување на кандидатурите е недела, 11 јануари 2015 година. 

Обврски  и Задачи 

- Раководење и администрирање со СВТ Алумни Македонија; 

- Организирање и спроведување на активностите на СВТ Алумни Македонија; 

- Поддржување на работата на Извршниот одбор на СВТ Алумни Македонија; 

- Одржување чести контакти со членовите и партнерските организации на СВТ Алумни 

Македонија, како и со физички и правни лица во и надвор од Македонија; 

- Подготвување и пишување проектни апликации заедно со другите членови на СВТ 

Алумни Македонија; 

- Претставување на СВТ Алумни Македонија пред трети страни; 

-  Извршување други тековни задачи изготвени од Извршниот одбор и другите органи на 

СВТ Алумни Македонија 
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The Executive Board of the SVT Alumni Skopje announces: 

A N N O U N C E M E N T 

for SELF NOMINATION AS PRESIDENT OF SVT ALUMNI SKOPJE 

 

Candidates must meet the following conditions constituted by the Statute of the association: 

- At least once, being part of the USA Summer Work and Travel 

- Permanent member of SVT Alumni Skopje 

 - Be aged 19-28 years 

- Fluent in English (written and spoken) 

- Experience in the NGO sector would be considered as an advantage 

All interested candidates should submit the following documents: 

- Curriculum Vitae; 

           - Personal statement explaining the reasons and motivation for applying; 

 

Method and deadline of reporting 

Candidates should send the required documents by e-mail at the following address: 

contact@swtalumnimk.com 

The deadline for submission of applications is Sunday, January 11, 2015. 

Responsibilities and tasks 

- Management and administration of SVT Alumni Macedonia;  

- Organizing and carrying out the activities of SVT Alumni Macedonia; 

- Supporting the work of the Executive Board of SVT Alumni Macedonia; 

- Maintain frequent contact with members and partner organizations of SVT Alumni Skopje, as 

well as persons and entities from Macedonia and abroad; 

- Preparation and writing project applications along with other members of the SVT Alumni 

Macedonia; 

- Presentation of SVT Alumni Macedonia to third parties; 

- Performing other ongoing tasks prepared by the Executive Board and others from SVT 

Alumni Macedonia; 
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