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Политика на Finance Think за отворена, транспарентна и засновава на заслуги селекција на 

истражувачи и други професионалци (ОТМ-Р) 

 

Огласување работно место 

ФТ осигурува процедури за ангажирање истражувачи и други професионалци што се отворени, 

ефикасни, транспарентни, и меѓународно споредливи, како и скроени за видот на објавените 

позиции. 

ФТ ја обезбедува потребата од истражувачи и други професионалци преку: 

1) Огласување јавен оглас во дневниот или неделниот печат; и/или 

2) Објавување во службата надлежна за посредување при вработување. 

Кога истражувачи и други професионалци се вработуваат по пат на јавен оглас, ФТ е должен во 

огласот да ги наведе условите што се бараат за вршење на работата, рокот за пријавување, кој 

не смее да биде пократок од 3 работни дена и рокот во кој ФТ по истекот на рокот за 

пријавување ќе изврши избор. 

Огласот дава широк опис на знаењето и компетенциите што се бараат и не смее да биде тесно 

специјализиран за да ги одбие соодветните апликанти. Огласот може да вклучува и опис на 

работните услови и можностите за професионален развој. 

Во огласот, покрај другите посебни услови, ФТ е должен да го наведе почетокот и завршетокот 

на дневното и неделното работно време, распоредот на работното време и паричниот износ на 

основната плата за работното место. 

Објавениот оглас е во согласност со Правилникот за систематизација на работните места во 

Finance Think. 

Избор 

Изборот на истражувачи и други професионалци се врши во рок од 20 дена по истекот на рокот 

на пријавувањето.  

Пред изборот, кандидатите се информираат за процесот на ангажирање, за критериумите за 

избор, за бројот на позиции и за перспективите за развој на кариерата. 

Изборот го врши панел од експерти од ФТ или надвор од него, кој има родов баланс и внесува 

соодветна експертиза и компетенции.  
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Кога е тоа можно, изборот вклучува различни практики за избор, како пишан тест, надворешна 

експертска оценка и интервју лице-во-лице. 

ФТ може да бара од кандидатот да приложи докази за исполнување само на бараните услови за 

вршење на работите. 

Кандидатот е должен да достави на ФТ докази за испонување на условите за вршење на 

работата и да го извести за сите нему познати факти, значајни за работниот однос, како и за 

болестите или други околности кои можат како било да го оневозможат или суштествено да го 

ограничат при извршувањето на обврските на договорот, или можат да го загрозат животот или 

здравјето на лицата со кои при извршувањето на своите обврски доаѓа во контакт. Кандидатот 

не е должен да одговара на праањата кои не се во непосредна врска со работниот однос. 

Процесот на избор го зема предвид целосното искуство на кандидатите и се фокусира не само 

на вкупниот нивен потенијал како истражувачи и други професионалци, туку и на нивната 

креативност, независност и другите човекови и работни квалитети. 

Прекините и/или варијациите во кариерата на кандидатот се сметаат како развој на кариерата, 

односно како вреден придонес за професионалниот развој како истражувач за 

повеќедимензионална кариера. 

Какво било искуство на истражувачка мобилност, на пример, престој во друга земја/регион или 

во друго истражувачко окружување (јавно или приватно), или промена од една 

дисциплина/сектор во друга, било како резултат на почетна истражувачка обука или во 

подоцнежна фаза од истражувачката кариера, или виртуелна мобилност, се сметаат за вреден 

придонес кон професионалниот развој на кандидатот. 

ФТ овозможува соодветна оценка на академските и професионалните квалификации, 

вклучувајќи неформални квалификации, на сите истражувачи и други професионалци-

кандидати. Нивото на барани квалификации се става во линија со барањата на огласената 

позиција. 

ФТ мора во рок од пет работни дена од денот на склучување на договорот за вработување 

писмено да ги извести незбраните кандидати и да го објави името на избраниот кандидат. 

Известувањето може да вклучи и информации за силните и слабите страни на неизбраните 

кандидати, за секој поединечно и во доверлива форма. 

Јавниот оглас завршува со избор, неизбор или со истекот на предвидениот рокот. 

 


