"Претприемништвото како алатка за зајакнување на младите во помалите заедници"
Повик за Tренер/Експерт
Работодавач: Синапсис Свет
Тип на Договор: Краткорочен (договорна услуга)
Датум на Објавување: 11.02.2019

Локација: Дебар, Македонија
Времетраење: Проширена за 10 месеци
Краен рок за пријавување: 17.02.2019

Мисија на организацијата Синапсис Свет е непрофитабилна организација, која се наоѓа во
градот Дебар, Македонија. Нашата организација е службено регистрирано во 18 август 2018
год. Таргет на организацијата се членови млади од Дебар кои се резиденти во нашата
општина. Наша мисија е да инсприра секој индивидуален човек кој има потенцјал со цел да
донесе промени и да го поддржи изборот на социјални проблеми во сите околности во нашето
општество.Нашата цел е да им помогнеме на лидерите во областа на социјалната политика и
правата на децата и младите, со цел да се задоволат потребите на нашата заедница за подобар
живот. Нашата цел е да ја оствариме оваа цел за поддршка на професионалци преку обука,
материјали за тестирање, соработка и партнерство со Амбасадата на САД во Скопје за време
на овој проект.
Краток опис на проектот Овој дванаесетмесечен проект ќе развие витални вештини за
застапување на претприемништвото меѓу младите луѓе во нашиот локалитет. Синапсис Свет
ќе се фокусира на 20-30 учесници кои ќе бидат корисници на овој проект. Корисници на овој
проект ќе бидат млади луѓе од 16 до 27 години од општина Дебар. Преку нашиот проект тие
ќе ја зголемат својата подготвеност да ги исполнат деловните и финансиските предизвици со
кои ќе се соочат во животот. До крајот на овој проект, обуката, саемот за труд и поделење на
суб-грантови, корисниците ќе стекнат подобро разбирање на финансиските знаења,
пишувањето на CV, вештини за интервјуирање, самодоверба и препознавање на она што што
е особено неопходно за да започне бизнис и да стане професионално успешен на локалните и
на националните пазари
Одговорност Како експерт и тренер на претприемништвото, се очекува дека ќе го исполните
планот, ќе можете да обучите 6-8 технички обуки. Лежи во средината на март и јули 2019
година.
Квалификации
• Најмалку 3 години искуство во развивање на бизнис и консултантско искуство
• Има искуство во менторство на младите луѓе
• Презентација и способност за управување со проекти
• Докажано искуство со тоа што служи како тренер или координатор на проектот
• Познавање на циклусот на развој на бизнисот, од идентификување на можностите за
пишување на бизнис план
Процес на апликација Заинтересираните за апликација се бара да ги достават своите
биографии и изразување писмо за максимум една страница. До се пуштат по email адреса
info@synapsisworld.org Кандидатите кои ги исполнуваат критериумите ќе бидат поканети на
интервју.
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