	
  

Здружениeто СВТ Алумни Скопје распишува:
КОНКУРС
за избор на координатор за екстерни програми и мобилност - Sending Officer на
СВТ Алумни Скопје
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:
•
•
•
•

Да биде на возраст од 18 до 25 години
Одлично познавање на англиски јазик (пишување и говорење)
Искуство со Еразмус Плус програмата и неформалното образование ќе
се смета за предност
Учество на програмата USA Summer Work and Travel 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
Крaјниот рок за пријава е понеделник, 29 јуни 2015 година. Во среда, 1 јули
планирани се интервјуата со избраните кандидати.
Обврски и задачи
- Одржување чести контакти со меѓународни партнер организации на СВТ
Алумни Скопје
- Објавување на повици и регрутација на учесници во проекти од рамките на
Еразмус Плус програмата
- Пронаоѓање на нови партнерства и можности на СВТ Алумни за екстерни
програми и мобилност
Работниот ангажман на координаторот за екстерни програми и мобилност се
очекува да биде од максимум 20 саати неделно. Предвиден е платен
надоместок.
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Работната позиција овозможува можност за менторирање и развој за работа со
Еразмус Плус проекти од искусни координатори кои активно работат со
програмата во последните 3 години. Како дел од оваа позиција се добива
можност за учество и развој преку различни меѓународни тренинг обуки и
младински размени. Кординаторот за екстерни програми и мобилност преку
работењето ќе се запознае со дигитални онлајн алатки за работа со е-маил
бази, социјални медиуми, креирање и обработка на веб содржини.
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The Summer Work & Travel Alumni Association announces:
ANNOUNCEMENT
for selecting coordinator for external programs and mobility - Sending Officer of SWT
Alumni Skopje
Candidates must meet the following conditions
•
•
•
•

Be aged 18-25 years
Fluent in English (written and spoken)
Experience in Erasmus Plus Programme and non-formal education would be
considered as an advantage
Being part of the USA Summer Work and Travel program 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 for applications
Candidates should send the required documents by e-mail at the following address:
contact@swtalumnimk.com
The deadline for submission of applications is Monday, 29 June 2015. On
Wednesday, 1 July the interviews with shortlisted candidates are planned to take
part.
Responsibilities and tasks
- Maintaining regular contacts with international partner organizations of SWT Alumni
Skopje;
- Publishing calls and recruitment of participants in projects in the frame of Erasmus
Plus Programme;
- Exploring new partnerships and opportunities for SWT Alumni for external programs
and mobility
The coordinator is expected to be professionally engaged for a maximum of 20
hours a week. There will be paid voluntary compensation.
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The job position provides with opportunity for mentoring and development for work
with Erasmus Plus projects by experienced coordinators, which actively work in the
field in the last 3 years. As part of this position there are opportunities for
participation and development through diverse training courses and youth
exchanges. The coordinator for external programs and mobility through the work will
learn how to work with e-mail base, social media, creation and working with web
content.
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