Оглас за работа
Комуникација/Односи со јавност
Асоцијацијата на агенции за локална демократија (АЛДА) бара личност која ќе се грижи за комуникација и
промоција на проектот за децентрализирана соработка меѓу Долна Нормандија и Македонија, чиј носител е
Регионалниот совет на Долна Нормандија од Франција.
Асоцијацијата на агенции за локална демократија (АЛДА) е меѓународна невладина организација подржана
од Советот на Европа и Европската Унија. Таа има за цел промовирање на човекови права, локален и
економски развој и зајакнување на локалната демократија во земјите членки на ЕУ, во Југоисточна Европа и
Кавказ благодарение на мрежа на 12 Агенции за локална демократија (ЛДА) и над 150 други членови.
Во рамките на проектот за децентрализирана соработка меѓу Регионот Долна Нормандија и Република
Македонија, финансиран од Министерството за надворешни и европски работи на Франција и Регионот
Долна Нормандија, бараме личност за комуникација која ќе се грижи за веб страната на соработката и целата
комуникација на проектот.
За повеќе информации консултирајте:
http://alda-europe.eu и http://crbn-mk.courriers.info
Период: Договор на една година почнувајќи од 1ви декември 2010 година
продолжување.
Место: Скопје

со можност за негово

Одговорности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ажурирање на веб страната на соработката;
Пишување на написи за настаните во соработката;
Пишување на билтен за информирање со новостите од соработката;
Пишување на соопштение за печат и контакти со македонските и француските медиуми;
press-clipping на теми од соработката;
Превод на документи на македонски, француски и англиски јазик;
Пишување на публикации, водичи, брошури за соработката;
Презентација на програмата на различни јавни настани.

Профил:







Високо образование
Јазици: македонски, француски и англиски (одлично познавање)
2 години работно искуство во доменот на комуникација, односи со јавност или новинарство
Одлично познавање на информатички и комуникациски алатки и социјалните медиуми
Мотивација, работа во екипа, флексибилност, лична иницијатива
Познавање на албански јазик е предност

Кратка биографија и писмо за мотивација (на француски јазик) да бидат испратени на Ивана Димитровска
ivana.dimitrovska@aldaintranet.org, пред 17ти ноември 2010 година.

