Оглас за вработување на
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РЕГИОНАЛЕН СОРАБОТНИК ЗА ШУМАРСТВО И УПРАВУВАЊЕ СО ПОЖАРИ НА НИВО НА ПРЕДЕЛ
(Regional o cer for forestry and landscape re management)
во Регионалниот Центар за следење на шумски пожари во Скопје за потребите на Програмата за
управување со пожари на ниво на предел во Западен Балкан (Landscape Fire Management in the
Western Balkans)

Програмата за управување со пожари на ниво на предел во Западен Балкан (LFMWB) бара
одличен и високо мотивиран кандидат со интерес да работи на теми поврзани со управувањето со
пожари на ниво на предел.

За програмата
Управувањето со пожари на ниво на предел во Западен Балкан (LFMWB) е проект финансиран од
Швајцарската агенција за развој и соработка – SDC, координиран од Фармахем од Скопје, од
Северна Македонија (кој делува како Регионална извршна агенција (REA) со поддршка на Helvetas
Swiss Intercoopera on од Швајцарија. Регионалниот центар за следење шумски пожари од Скопје е
Регионален стратешки партнер во проектот. Првата фаза на Програмата е дизајнирана да се
имплементира во периодот од 01.02.2022 до 31.08.2025 година. Целта на LFMWB е да се поттикне
регионалната соработка, да се создадат заеднички политики и да се развијат стратегии и насоки за
управувањето со пожари на ниво на предел во земјите на Западен Балкан. Исто така, цел на оваа
програма е и да се зголеми отпорноста на шумите и пределите во Западен Балкан на пожари, во
корист на луѓето кои зависат од овие предели за нивната егзистенција и социо-економскиот
развој.
Резиме на работа
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За оваа позиција, кандидатот ќе ја искористи својата експертиза и искуство во шумарството и
други сродни теми за поддршка на спроведувањето на активностите на Програмата.
Кандидатот се очекува да го поддржи воспоставувањето на целосно оперативни национални
мрежи и регионалната мрежа на LFM кои ќе дејствуваат како национален интерфејс за наукапрактика-политика. Кандидатот ќе го воспоставува, помага и олеснува дијалог за политики меѓу
повеќе засегнати страни за интегрирање на LFM во пошироки рамки на национално и регионално
ниво. Ќе организира и води состаноци, работилници и тренинзи согласно годишните програми.
Повеќе детали за специфичните должности за кандидатите се дадени во условите за работа за
овој оглас дадени подолу.

Квалификации за работа
•

Диплома (240 ЕКТС) по шумарство/шумски науки, животна средина, екологија, одржлив
развој, климатски промени, шумски пожари или тесно поврзани области; Магистерски
студии ќе се сметаат за предност;

•

Потребно е течно познавање на англиски јазик (усно и писмено) и македонски (усно и
писмено);

•

Потребно е докажано разбирање на шумарството, заштитата на шумите, шумските пожари,
процесите на климатските промени во земјата;

•

Претходно искуство во работа со меѓународни организации на овие теми ќе се смета за
предност;

•

Искуството во работењето во области, програми и проекти поврзани со политиките на
управување и други слични меѓународни организации ќе биде предност;

•

Покажано искуство во дизајнирање програма/проект, координација и управување со
меѓународни организации е предност;

•

Одлично познавање на Windows оперативен систем и O ce програмски пакет.

Вид на вработување: Полно работно време
Датум на започнување: Септември 2022 година

Како да се аплицира
Се молат квалификуваните кандидати да се пријават онлајн на следнава е-пошта:
rfmcmkd@gmail.com
Лице за контакт: Проф. д-р Никола Николов
Мотивационо писмо во кое го наведувате вашиот интерес и квалификации за огласената позиција
и CV треба да се достави на горенаведената е-пошта најдоцна до 06.09.2022 година.
Се охрабруваат жени да аплицираат за оваа позиција.
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Кликнете овде за да ги преземете Условите за работа за оваа позиција.

