МК
Практиканствп вп Микрпфинансиски институции РЕДИ-РЕФ
ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО
Датум на заппчнуваое сп практиканствп: Април 1, 2019
Краен рпк за аплициранје: Февруари

25, 2019

Резултати за селекција: Март 6, 2019
Рабптнп време : Пплнп рабптнп време
Перипд: 6 Месеци
Изнпс на месечна стипендија: 300 Евра
Земја: Македпнија
Рпмскипт Образпвен Фпнд (РЕФ) и Иницијативата за Екпнпмски Развпј на Рпмите (РЕДИ) пбјавуваат
ппвик за практикансвп за пп две практикантски ппзиции вп микрпфинансиски институции ва секпја пд
следниве земји: Бугарија, Македпнија, Рпманија, и Србија. Главната цел на ппзицијата за практикантсвп
е да пбезбеди практична пбука на рабптнптп местп за младите диплпмирани Рпми да се стекнат сп
практични искуства и знаеоа пд врабптените на микрпфинансиските институции.
Практикантите ќе бидат сместени вп микрпфинансиските институции кпи се партнери на
Инициијативата за Екпнпмски Развпј на Рпмите (РЕДИ) за перипд пд шест месеци (Април 1, 2019 –
Септември 30, 2019).


Македпнија
Хпризпнти
http://horizonti.org.mk/

Ппзицијата за практиканствп е птвпрена за Рпмски кандидати кпи завршиле ппстдиплпмскп пбразпвание или се
студенти вп ппследната гпдина на студираое- кприсници на РЕФ стипендијата. Практикантите ќе дпбијат месечна
стипендија за да ги ппкријат свпите месечни трпшпци.

Одгпвпрнпсти
 Аплицираое за грант вп РЕФ
 Се пчекува практикантите да рабптат 5 дена вп неделата, најмалку пп шест часа дневнп вп
назначената институција за микрпфинансираое;;
 Практикантите се спгласуваат да бидат на распплагаое на REDI менаџерите вп спгласнпст сп
прпцедурата за микрпфинансираое..
 Ппмагаое на менџерите на REDI и на супервизпрпт за практикантска рабпта вп
микрпфинансиската институција вп прганизираое на настани за рпмски претприемачи;;
 Учествуваое вп семинари и презентации вп име на микрпфинансиската институциија и REDI.
 Придпнесуваое за видливпста на REDI и REF и ширеоетп на инфпрмациите (студии,
публикации, презентации, спппштенија итн.)
Известуваое
 Месечнп известуваое и пценуваое на напредпкпт кпн лични развпјни цели сп менаџерпт на
REDI.
 Перипдичен и финален извештај дп РЕФ
 Среднпрпчна евалуација сп супервизпрпт на микрпфинансиската институција и кппрдинатпрпт
за практикантска рабпта на РЕДИ.
Квалификации:

МК
Оваа мпжнпст е дпстапна на РЕФ стипендистите и РЕФ алумни кпи се заинтересирани за
прпфесипналнен развпј вп пбласта на финансиите. Од апликантите се пчекува:
●
●

●
●
●
●

Да бидат диплпмирани стипендисти на REF (завршенп дпдиплпмски или другп) или да бидат
кприсници на REF стипендијата вп ппследната гпдина на студираое.
Да бидат студенти или диплпмирани пд пбласта на екпнпмија, финансии, јавна
администрација, бизнис администрација, банкарствп, менаџмент или билп кпја друга
пбласт ппврзана сп микрпфинансираое. Истп така, кандидатите пд други пбласти,
различни пд гпренаведените, мпже да аплицират преку наведуваое на свпите
вештини и мптивација за различен фпкус вп кариерата за да бидат дел пд
стажираоетп вп институциите за микрпфинансираое за млади Рпми.
Минималнп B1 нивп на Англиски
Ппзнаваое на рпмската заедница и културата. Кандидатите кпи гп ппзнааат рпмскипт
јазик ќе се сметаат за припритетни.
Одлични кпмуникациски вештини
Јасна и мптивирана желба за градеое на практичнп и прпфесипналнп искуствп вп
прпценуваое на ризикпт и микрпфинансираоетп

Лични ставпви: сампиницијативнпст и пдгпвпрнпст, приентирани кпн резултати, фпкусирани
на кпнтинуиранп ппдпбруваое, загриженпст за квалитет, ефикаснпст и тпчнпст,
прилагпдливпст, сампуправуваое и развпј, прганизациска адаптација, птвпрени за рабпта вп
различни средини, интегритет, лпјалнпст и дпбра вплја , дискреција, независнпст и
сампдпверба, ппчитуваое на различнпста.
Рпк за аплицираное и прпцес на селекција
Краен рпк за аплицираое е 25 Февруари 2019.
Кандидатите ќе бидат избрани врз пснпва на нивнптп сппдветнпст , минатптп искуствп и мптивација.
Избраните кандидати ќе бидат ппканети на интервју.
Кандидатите најдпцна дп 6 Март 2019 гпдина ќе бидат известени за резултатите пд прпцеспт на
селекција.
Какп да аплицирате?
Мпже да аплицирате на Англиски или Македпнски јазик.
Апликаципна фпрма на Македпнски јазик;
https://docs.google.com/forms/d/1TGUjp1zDt4ze55ROj81wuUfQUyujppZnkSJ1eKAYTNE/edit
Ве мплиме прикачете ги следниве дпкументи вп пнлајн апликаципната фпрма:
1) Лична бипграфија CV – PDF или Word, максимум гплемина 10 MB
2) Мптиваципнп писмп – PDF или Word, максимум гплемина 10 MB, максимум 700 збпрпви
Вп мптиваципнптп писмп (700 збпрпви максимум) пптребнп е да пдгпвприте на следните прашаоа:
Какп ќе гп искпристите практиканствптп за да се ппдпбрите личнп и прпфесипналнп? Опис на вашите
главни вештини и интереси, вклучувајќи ги и пбластите каде штп би ги развиле вештините, и краткп
пбјаснуваое за претприемничкипт статус на Рпмите вп Вашата пбласт: Ве мплиме наведете гп Вашетп
релевантнп искуствп за кпе мислите дека ќе ве направи ппдпбни за ппзицијата. Дали ппстпјат Рпми
претприемачи вп вашата пбласт/заедница и кпј е нивнипт пптенцијал?
Ппвикпт за практиканствп мпже да гп најдете пнлајн на: https://www.redi-ngo.eu/career/
Дпкплку имате билп какви прашаоа слпбпднп кпнтактирајте не на: office@redi-ngo.eu

