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УСЛОВИ ЗА РАБОТА 

Ментор за трансформација на ученички и младински бизнис иницијативи во мали и 

средни претпријатија 

За проектот  

Балкански млади: Поврзување на едукацијата, способностите и партнерскиот потенцијал во 

регионалните практики за вработување е меѓународен проект кој се спроведува во Белгија, 

Црна Гора, Турција Босна и Херцеговина, Албанија, Србија и Северна Македонија. Главната цел 

на проектот е да придонесе за младински претприемачки можности и да ги зајакне 

перспективите за вработување на младите од Западен Балкан. Проектот започна да се 

имплементира во март 2020 година, а ќе трае до февруари 2023 година.  

За ангажманот 

Работните задачи на Менторот опфаќаат:  

1. Креирање на процесот за избор на младински и ученички бизнис иницијативи за 

учество во програма за трансформација и раст; 

2. Поддршка на растот и трансформацијата на избраните иницијативи во мали и средни 

претпријатија; 

3. Придонес во креирањето на пакет алатки за трансформација на регионално ниво 

Менторот ќе биде ангажиран за 40 работни дена во период од 8 месеци (мај – декември 2022 

година), од кои 7 дена за активност бр. 1, 26 дена за активност бр. 2 и 7 дена на активност бр.3. 

Очекувани резултати 

Се очекува консултантот да ги исполни следните задачи: 

- Да подготви процес за избор на младински и  ученички бизнис иницијативи за учество 

во програма за трансформација и раст;  

- Да обезбеди поддршка во трансформацијата на избраните иницијативи во мали и 

средни претпријатија; 

-  Да учествува во подготовката на пакет алатки за трансформација на регионално ниво; 

- Подготовка на извештај за реализацијата на задачите. 
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Потребни квалификации 

- Соодветно високо образование во областа на економија, право  или други општествени 

науки; 

- Минимум 3 години соодветно работно искуство во активности поврзани со 

претприемништво, менторство и трансформација на бизниси или друга релевантна 

област; 

- Претприемачки став и пристапен за соработка; 

- Искуство во работење со млади луѓе од различно потекло; 

- Напредно ниво на пишан и говорен англиски јазик 

 

Начин на аплицирање 

Сите заинтересирани правни или физички лица потребно е да достават документи до 

25.04.2022 година, на applications@nms.org.mk, со наслов „Апликација за ментор – BY LEAP – 

назив/име и презиме”. Во апликацијата потребно е да се содржани следните документи: 

− Биографија на апликантот; 

− Предлог методологија за реализација ангажманот (Анекс 1); 

− Финансиска понуда (Анекс 2); 

− Изјава за ексклузивност и достапност (Анекс 3); 

− Изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач за извршување на услуги 

за проектот (Анекс 4, доколку аплицира правно лице). 
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