ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНТИ
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.
Во моментот, Институтот сака да ангажира најмалку двајца практиканти,
за учество и придонес во барем две групи од следните работни задачи,
под менторство на вработените во Институтот:
1. Истражување и анализа
 Прибирање податоци од примарни и секундарни извори
 Дескриптивна анализа
потенцијални врски

на

податоци

и

идентификување

 Учество во подготовка на редовните публикации на Институтот
2. Визуелизација и дизајн
 Придонес во креативни решенија за визуелизација на податоци,
информации, наоди и резултати од аналитичко-истражувачката
работа
 Изведба на визуелни решенија во соодветен софтвер на
производите на Институтот (графикони, инфографикони, гифови,
видеа, редовни и повремени публикации)
3. Комуникација и администрација
 Твитер и LinkedIn пораки; Facebook engagement
 Организација на настани („Кафе со новинари“)
 Разни активности на администрирање и документирање

Потребни квалификации и вештини
 Додипломски студии во тек (последна година) или магистерски
студии во тек по:
o економија, финансиски менаџмент, меѓународна економија и
финансии, статистичка анализа, или сродна област1;
ИЛИ
o графички дизајн, мултимедија, е-бизнис, со задолжителна
примена на софтвер за дизајн и визуелизација на податоци,
изработка на гифови, професионален дизајн на публикации.
 Познавање англиски јазик и компјутерска писменост (MS Office, со
посебен акцент на примена на MS Excel)
 Екстровертност, тимски дух и желба за интегрирање во тимот на
Институтот
 Аналитичност, прецизност и запазување детали во работењето
 Навременост и строго почитување рокови
Документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско
писмо (една страна, со назнака на групите работни задачи за кои се
пријавуваат), да се достават по електронски пат на
konkurs@financethink.mk најдоцна до 1 февруари 2017.
Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените
апликации. Само избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на
интервју.
Позицијата предвидува платена пракса со времетраење од три месеци, со
можност за продолжување на практикантскиот период или вработување
во Институтот, по спроведена евалуација на резултатите од
практикантската работа.

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.

