
Овој Проект е финансиран од Европската Унија  
 

   
Твининиг проект „Зајакнување на функциите на буџетско планирање, извршување и 

внатрешна контрола“ 
Администрација корисник: Министерство за финансии, Биро за јавни набавки, Државна 

комисија за жалби за јавни набавки 
Број на Твининг проект MK 18 IPA FI 01 19 

 
 
Оглас за вработување  
Асистент преведувач на резидентниот твининиг советник со 
полно работно време 
 
Твининиг проект „Зајакнување на функциите на буџетско планирање, извршување и 
внатрешна контрола“ е заеднички проект помеѓу администрацијата корисник - 
Министерство за финансии на Северна Македонија и Холандија, Хрватска, Бугарија и 
Латвија, претставени од Националната академија за финансии и економија при 
Министерството за финансии на Холандија. 
 
Главната цел на овој Проект е понатамошно подобрување на ефикасноста и 
ефективноста на јавната потрошувачка преку спроведување на Програмата за 
реформи во управувањето со јавните финансии (ПФМ) во земјата, со цел да се 
обезбеди здраво управување со јавните финансии. 
 
За реализација на Проектот е потребен асистент преведувач на резидентниот 
твининиг советник (асистент на РТС) за наредните 36 месеци, започнувајќи што е 
можно поскоро, по можност од 1 февруари 2020 година. 
Асистентот преведувач на РТС ќе биде вработен со полно работно време во 
канцеларијата на РТC во Скопје. 
 
 
Работни задачи 
 

• помош на резидентниот твининг советник при извршувањето на неговите 
дневни задачи; 

• толкување од англиски на македонски јазик и обратно на состаноци, обуки, 
поголеми настани и други средби; 

• превод на документи, закони, прописи, материјали за обука, информативни 
материјали и други пишани материјали од македонски на англиски и англиски 
на македонски; 

• изготвување пишани материјали во врска со Проектот на македонски и на 
англиски јазик; 

• помош во работата на асистентот на РТС секогаш кога за тоа ќе се јави 
потреба; 

• развивање и одржување блиски работни контакти и односи со РТС, со 
асистентот на РТС, како и со службените лица од земјата корисник и од 
државите членки кои се вклучени во секоја од активностите и во управувањето 
со Проектот; 

• проверка на точноста и на доследноста на презентациите и на преводите на 
техничкиот материјал на македонски и на англиски јазик; 
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• обезбедување други услуги за превод и толкување кога е потребно.  
Белешка: Во исклучителни случаи, од асистентот преведувач на РТС може да биде 
побарано да работи и прекувремено. 
 
Потребни квалификации 
  
 

• универзитетско образование (или еквивалентно професионално искуство од 
најмалку 4 години) во областа;  

• професионална течност во говорењето и пишувањето на англиски и на 
македонски јазик; 

• искуство во (твининг) проекти на ЕУ/ИПА (ќе се смета за предност);  

• организираност и принципиелност;  
• самостојност; 
• добри компјутерски вештини (MS Office, Word, Excel, Интернет); 
• добри комуникациски вештини;  
• способност за управување во мултикултурно окружување; 
• запознаеност со јавната администрација; 
• способност за работа под притисок и за утврдување приоритети; 
• тој / таа треба да биде подготвен/а за доверливо, дискретно и тајно работење, и 

воедно да поседува добри презентерски вештини; 

• познавањето на релевантните владини политики, закони, надворешната помош 
(ЕУ) и институциите ќе се смета за предност; 

• претходно искуство во подучување, преводи и толкувања ќе се смета за 
предност. 

 
Како да се пријавите и краен рок 
Ве молиме испратете ја вашата пријава, кратка биографија (CV Europass) со 
фотографија и придружно писмо на следната електронска пошта: h.l.jansen@minfin.nl и 
j.tuinen@minfin.nl до 13 јануари 2020 година; 12:00 (пладне) централно европско време. 
Само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг ќе бидат поканети на интервју. 
Куса проверка на преведувачките вештини може да биде дел од процесот на избор.  
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: 
Асистентот преведувач на РТС не смее да има или неодамна да имал (изминатите 6 месеци) 
каков било договорeн однос со администрацијата на корисникот, односно јавната 
администрација на земјата корисник. 
 
Асистентот на РТС ќе потпише договор за услуги со Националната академија за 
финансии и економија при Министерството за финансии на Холандија и мора да има 
статус на самовработен. Негова/нејзина единствена обврска ќе биде да ги почитува 
сите законски услови за самовработување, како и да ги покрие сите даноци и давачки 
што ќе произлезат од него. 
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