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ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА

Искористете го ова лето за едукација, стекнување на вештини, учење на тајните
за успех на професионалците

Имате ли клучни вештини кои ги бараат работодавците? Кои се суштинските
компетенции кои што се бараат во апликациите за работа и интервјуа за да ги
импресионирате работодавците и да бидете ангажирани.

Работодавците ставаат голем акцент на наоѓање на кандидати со вистински вештини и
компетенции за нивните организации. Во зависност од секторот на кариера и
професијата во која ќе одлучите да работите, може да има многу специфични вештини,
способности и знаења кои се потребни за да ја завршите работата.  Oпшти
компетенции и однесување кои се од суштинско значење за успешно работење. Кој се
клучните вештини за вработување кои ќе ве направат ефикасни на работа, без оглед на
работата што ја работите или ќе ја работитеТие понекогаш се познати како преносливи
вештини затоа што ги развивате со текот на времето и додека вашата кариера се
развива.

Интензивна летна школа  која што ќе ги опфати основните и напредните
вештини кои што работодавачите ги бараат.

 Комерционална свет или деловна активност
 Комуникација
 Тимска работа
 Преговарање и убедување
 Решавање на проблеми
 Лидерство
 Организација и управување со време
 Упорност и мотивација
 Способност за работа под притисок
 Самодоверба

Во рамките петдневната летната школа ќе се опфатат и дел од темите поврзани со
понапредни вештини кои што работодавачите ги бараат :

 Управување со промените. Можете ли да направите најдобра одлука врз основа
на достапните информации?

 Издржливост.Работодавците бараат издржливост кај  регрутираните лица,
бидејќи им овозможува на вработените да се справат со промени, проблеми и
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стрес. Дознајте како да ја развиете вашата издржливост и како работодавачите
го оценуваат за време на процесот на регрутирање

 Аналитички вештини. Аналитичките вештини Ви овозможуваат да работите со
различни видови на информации, да ги видите моделите и трендовите и да
извлечете значајни заклучоци. Аналитичките вештини често се оценуваат со
употреба на способности или психометриски тестови.

 Претприемачки вештини. Истакнувањето празнините на пазарот, што укажува
на начини за подобрување на на процесите или доаѓање со нови бизнис идеи,
се знаци на претприемачки пристап.

 ИТ вештини – Најдобар начин да ги покажете вашите ИТ вештини за
работодавците е да покажете дека сте биле во можност да ги користите за да
постигнете нешто.

Како да ги опишете своите вештини на вашето CV?

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ, КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ, ПОВРЗУВАЊЕ И
СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ПОТРЕБНИ ЗА ПАЗАРОТ НА ТРУД

11-15 Јули 2019 година,
Струга, Република Северна Македонија

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во
Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект
"Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и
Турција", финансиран од Европската Унија.

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на
пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на
пазарот на труд“, Ве поканува да аплицирате и да бидете дел од летната школа која
што ќе се одржи во период од 11-15 Јули во Струга, Република Северна Македонија.

I Програмата вклучува

 Интензивна теоретска и практична настава
 Тематски области поврзани со основни и напредни вештини потребни за

активација на пазарот на труд
 Интеракција и дружење
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II За учество на летната школа може да се пријават следните лица:

 Студенти на прв циклус на студии на некој од приватните или државните
универзитетите во Република Северна Македонија

 Студенти на втор циклус на студии на некој од приватните или државните
универзитети во Република Северна Македонија

III Потребни документи за аплицирање

 Пополнета електронска пријава (https://forms.gle/kgQ6vaJkvyN8tV4JA )

 Кратка биографија CV
 Мотивационо писмо (минимум 250 зборови)

Потребните документи доставете ги најдоцна до 8 ЈУЛИ 2019 год. на следниот е- маил:
hurija.mukaipovska@romaversitas.org.mk

*** При селектирањето на учесници предност ќе се даде на студенти корисници на
проектот кои се во последна година од нивните студии.

ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ХРАНА И ПРЕСТОЈ ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ ЌЕ БИДАТ
ПОКРИЕНИ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ РОМАВЕРЗИТАС, РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

Концептот на летната школа е интерактивен со практични и тематски предавања,
работилници, обуки за меки вештини и многу други активности кои ќе им помогнат на
младите потенцијални кадри да се стекнат со професионално искуство и да го развијат
својот потенцијал за понатамошен работен ангажман.


