
 

 

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

НА ЕКОНОМСКИ АНАЛИТИЧАРИ (2 позиции) 

 

Институтот за економски истражувања и политики “Finance Think” – Скопје е посветен на 
вработување и соработка со високо-мотивирани, амбициозни и талентирани економисти и 
професионалци кои се способни да размислуваат креативно за решавање на економските 

проблеми. 

 

Предвидени задачи (опис на работата) за огласеното работно место 

1. Истражување и анализа 

 Прибирање податоци од примарни и секундарни извори 

 Дескриптивна анализа на податоци и идентификување потенцијални врски 

 Статистичка анализа на податоци 

 Пишување аналитичко-истражувачки текстови (брифови и студии за политиките, 

описни анализи, истражувачки трудови, преглед на литература) 

 Учество во подготовка на редовни публикации на Институтот 

 Следење и анализа на регулативата од економско-социјалните области 

2. Комуникација 

 Придонес во креативни решенија за визуелизација на податоци, информации, наоди 

и резултати од аналитичко-истражувачката работа 

 Придонес во спроведување на стратегијата за комуникација и застапување на 

Институтот 

 Учество во јавната дебата (говорење на настани и говорење во медиумите) 

 

Потребни квалификации и вештини 

 Завршени додипломски и магистерски студии по економија, финансиски менаџмент, 
меѓународна економија и финансии, статистичка анализа, или сродна област1  

 Способност за прибирање и анализа на податоци 

 Способност за разбирање и анализа на регулатива 

                                                           
1 Студии во областите на бизнис, менаџмент, маркетинг, сметководство, ревизија и слични области не се 
сметаат за сродни и кандидатите од овие области љубезно се замолуваат да не доставуваат апликации, 
освен ако може да докажат значајна надградба во бараните области (економија, финансии, статистика) 
преку неформални обуки. 



 Познавање англиски јазик и напредна компјутерска писменост  

 Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето 

 Способност за јасно и концизно изразување при пишување, и способност за синтеза 

 Способност за контекстуализација (гледање на големата слика), со истовремена 
способност за длабинска анализа 

 Способност за справување со повеќе разновидни задачи истовремено 

 Екстровертност, со нагласена способност или желба за развивање способност за 
појавување и говорење во медиумите 

 Навременост и строго почитување рокови 

 

За предност ќе се смета: 

 Работно искуство во економско истражување (институционално или на проекти) од 
минимум 2 години 

 Пракса во странска истражувачка институција 

 

Документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо (една страна, 
задолжително), да се достават по електронски пат на konkurs@financethink.mk најдоцна до 
25.06.2016. 

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само избраните 
кандидати во втор круг ќе бидат повикани на понатамошно тестирање и интервју. 

Позициите предвидуваат ангажман на договор на определено време од една година, со 
задолжителен тест/практикантски период од 3 месеци. 
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