Ambasada Crne Gore u Republici Makedoniji

Ambasada Crne Gore u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skoplju, objavljuje oglas za radno
mjesto:
VIŠI NAMJEŠTENIK / VOZAČ
Opšti uslovi:
- III/IV nivo kvalifikacije obrazovanja
- Najmanje 1 godina radnog iskustva
Posebni uslovi:
Vozacka dozvola B kategorija
Odlicno poznavanje crnogorskog i makedonskog jezika
Dozvola boravka i rada u R.Makedoniji
Opis poslova:
- Obavlja administrativno-tehničke i pomoćne poslove čije je obavljanje potrebno za blagovremeno i
efikasno vršenje poslova DKP-a
- Obavlja poslove prevoza za potrebe Ambasade, po nalogu ambasadora
- Obavlja poslove redovnog servisiranja i održavanja vozila
- Obavlja poslove dostave i otpreme pošte
- Obavlja i druge poslove po nalogu ambasadora.
Potrebna dokumentacija :
- CV
- Fotokopija lične karte i pasoša
- Diploma ili uvjerenje o završenom stepenu ili vrsti obrazovanja
Rok za prijavljivanje na konkurs :
zainteresovani kandidati mogu da dostave svoje aplikacije na e-mail adresu:
Macedonia@mfa.gov.me , najkasnije do 16.02.2018.

Амбасада на Црна Гора во Република Македонија

Амбасада на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Скопје, распишува оглас за
работно место:
ВОЗАЧ
Општи услови:
- III/IV ниво на образование
- Најмалку 1 година работно искуство
Посебни услови:
- Возачка дозвола Б категорија
- Одлично познавање на Црногорски и Англиски јазик
- Дозвола за престој и работа во Р.Македонија
Опис на работа:
- Врши административни, технички и помошни задачи, кои се неопходни за навремено и
ефикасно извршување на задачите на ДКП
- врши превоз за потребите на Амбасадата, на барање на амбасадорот
- врши редовно сервисирање и одржување на возила
- Ги извршува задачите за доставување и испраќање пошта
- Исто така, врши и други задачи по наредба на амбасадорот.
Потребна документација :
- CV
- Фотокопија на лична карта и пасош
- Диплома или уверение за завршен степен на образование
Рок за пријавување :
Заинтересираните кандидати може да ги достават своите апликации на e-mail адреса:
Macedonia@mfa.gov.me , најдоцна до 16.02.2018.

