
 

Фондација СОС Дечија села Србија је невладина хуманитарна организација посвећена 
добробити деце и јачању породица и заједнице.  
Желите да допринесете развоју наше организацијe, добро се сналазите у новим ситуацијама, 
одговорна сте особа, динамични и оптимистични. Волите изазове, желите да ваш рад има 
посебан смисао и желите да радите у динамичној, професионалној и пријатељској средини. 
Пријавите се и постаните део нашег тима. Тражимо новог члана тима на позицији 
 

МЕНАЏЕРА  ЕУ ПРОЈЕКТА 
Један извршилац на одређено време  

 
Услови: 

 Висока стручна спрема из пројектног менаџмента, економије, основне администрације, 
права и сродних области 

 Минимално 3 године искуства у пројектном менаџменту из области социјане заштите 
 Искуство на пројектима ЕУ и других јавних фондова 
 Коришћење MS Office пaketa   
 Активно знање енглеског језика 
 Активан возач је предност.  

    Професионалне компетенције: 
 Организацијске вештине, оријентација на резултате; 
 Способност за самосталан рад и рад под притиском; 
 Прецизност у раду и развијене аналитичке вештине 
 Одличне вештине комункације и социјалне вештине 
 Вештине вођења и координације рада тима. 

 
 
    Кључни задаци и  одговорности: 
  

 Одговара за имплементацију ЕУ Пројекта ,,Алтернативна брига и права деце у Србији“, 
укључујући сва програмске, финансијске, администртивне активности у складу са 
захтевима и стандардима Европске комисије и Пројектне документације 

 Управља реализацијом пројектних активности и праћењем резултата, ризицима. Врши 
интерни мониторинг пројекта 

 Прикупља информације у вези пројекта и израђује анализе, даје предлоге за евентуалне 
измене и даљи развој пројекта 

 Управља пројектним тимом, организује рад спољних сарадника, сарађује са партнерима 
 Управља имплементацијом буџета, у складу са захтевима донатора, припрема 

наративне извештаје за ЕУ и учествује у припреми финансијског извештаја,  одговара за 
пројектну документацију. 

 Континуирано комуницира са релевантним институцијама и појединцима од важности за 
реализацију пројекта 

 Води коресподенцију са донатором (ЕУ) 
 Представља пројекат на међународоном и домаћем плану. 

 

 
CV и мотивационо писмо слати на e-mail: кarijera@sos-decijasela.rs, са назнаком-за оглас за 
менаџера ЕУ пројекта, до 10. јануара 2018. године.    

 

     

     Нудимо:  
 

• Рад у динамичној, професионалној и пријатељској средини  
• Прилику за лични и професионални развој  
• Рад и едукацију у међународном окружењу. 
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