Практиканство во Микрофинансиски институции РЕДИ-РЕФ
ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО во Македонија
Датум на започнување со практиканство: ЈУНИ, 2020
Краен рок за аплицирање: 7ми АПРИЛ, 2020
Работно време: Полно работно време
Износ на месечна стипендија: 300 Евра
Период: 3-6 Месеци
Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) и Иницијативата за Економски Развој на Ромите (РЕДИ) објавуваат повик
за практикансво за по две практикантски позиции во микрофинансиски институции ва секоја од следниве
земји: Бугарија, Македонија, Романија, и Србија. Главната цел на позицијата за практикантсво е да
обезбеди практична обука на работното место за младите дипломирани Роми да се стекнат со практични
искуства и знаења од вработените на микрофинансиските институции.
Практикантите ќе бидат сместени во микрофинансиските институции кои се партнери на Инициијативата
за Економски Развој на Ромите (РЕДИ) за период од шест месеци.
Во претходните години, селектираните апликанти биле сместени во една од наведените
микрофинансиски организации:
●

●
●
●

Македонија
Хоризонти
http://horizonti.org.mk/
Романија
GoodBEE, link: https://www.goodbeecredit.ro/
Србија
Opportunity Bank Serbia (OBS) link:http://www.obs.rs/eng/
Бугарија
Sis Credit, https://www.siscredit.com/
Ustoi https://www.ustoi-businesscredit1.org/

Позицијата за практиканство е отворена за Ромски кандидати кои завршиле постдипломско образование или се
студенти во последната година на студирање- корисници на РЕФ стипендијата. Практикантите ќе добијат месечна
стипендија за да ги покријат своите месечни трошоци.

Одговорности
● Аплицирање за грант во РЕФ
● Се очекува практикантите да работат 5 дена во неделата, најмалку по шест часа дневно во
назначената институција за микрофинансирање;
● Учествување на воведни обуки за практиканство;
● Практикантите се согласуваат да бидат на располагање на РЕДИ менаџерите во Македонија;
● Согласност со процедурата за микрофинансирање;
● Помагање на менаџерите на REDI и на супервизорот за практикантска работа во
микрофинансиската институција во организирање на настани за ромски претприемачи;
● Учествување во семинари и презентации во име на микрофинансиската институциија и REDI;
● Придонесување за видливоста на REDI и REF и ширењето на информациите (студии, публикации,
презентации, соопштенија итн.)

Известување
● Месечно известување и оценување на напредокот кон лични развојни цели со менаџерот на
REDI.
● Периодичен и финален извештај до РЕФ
● Среднорочна евалуација со супервизорот на микрофинансиската институција и координаторот
за практикантска работа на РЕДИ.

Квалификации:
Оваа можност е достапна на РЕФ стипендистите и РЕФ алумни кои се заинтересирани за професионалнен
развој во областа на финансиите. Од апликантите се очекува:
●
●

●
●
●
●

Да бидат дипломирани стипендисти на REF (завршено додипломски или друго) или да бидат
корисници на REF стипендијата во последната година на студирање.
Да бидат студенти или дипломирани од областа на економија, финансии, јавна администрација,
бизнис администрација, банкарство, менаџмент или било која друга област поврзана со
микрофинансирање. Исто така, кандидатите од други области, различни од горенаведените,
може да аплицират преку наведување на своите вештини и мотивација за различен фокус во
кариерата за да бидат дел од стажирањето во институциите за микрофинансирање за млади
Роми.
Минимално Б1 ниво на Англиски
Познавање на ромската заедница и културата. Кандидатите кои го познааат ромскиот јазик ќе
се сметаат за приоритетни.
Одлични комуникациски вештини
Јасна и мотивирана желба за градење на практично и професионално искуство во
проценување на ризикот и микрофинансирањето

Лични ставови: самоиницијативност и одговорност, ориентирани кон резултати, фокусирани на
континуирано подобрување, загриженост за квалитет, ефикасност и точност, прилагодливост,
самоуправување и развој, организациска адаптација, отворени за работа во различни средини,
интегритет, лојалност и добра волја , дискреција, независност и самодоверба, почитување на
различноста.

Рок за аплициранње и процес на селекција
Краен рок за аплицирање е 7ми Април 2020 год.
Кандидатите ќе бидат избрани врз основа на нивното соодветност , минатото искуство и мотивација.
Избраните кандидати ќе бидат поканети на интервју.

Како да аплицирате?
Може да аплицирате на Англиски или Македонски јазик.
Апликациона форма на Македонски јазик;
https://docs.google.com/forms/d/1TGUjp1zDt4ze55ROj81wuUfQUyujppZnkSJ1eKAYTNE/edit
Ве молиме прикачете ги следниве документи во онлајн апликационата форма:
1)
2)

Лична биографија CV – PDF или Word, максимум големина 10 MB
Мотивационо писмо – PDF или Word, максимум големина 10 MB, максимум 700 зборови

Во мотивационото писмо (700 зборови максимум) потребно е да одговорите на следните прашања: Како
ќе го искористите практиканството за да се подобрите лично и професионално? Опис на вашите главни
вештини и интереси, вклучувајќи ги и областите каде што би ги развиле вештините, и кратко објаснување
за претприемничкиот статус на Ромите во Вашата област: Ве молиме наведете го Вашето релевантно
искуство за кое мислите дека ќе ве направи подобни за позицијата. Дали постојат Роми претприемачи
во вашата област/заедница и кој е нивниот потенцијал?
Повикот за практиканство може да го најдете онлајн на: https://www.redi-ngo.eu/career/
Доколку имате било какви прашања слободно контактирајте не на: office@redi-ngo.eu

