
 

Фондација СОС Дечија села Србија је невладина хуманитарна организација посвећена 
добробити деце и јачању породица и заједнице.  
Желите да допринесете развоју наше организације, одговорна сте особа, динамични и 
оптимистични, поседујете адекванто искуство и знања. Волите изазове, желите да ваш рад има 
посебан смисао усмерен на подршку угроженој деци и породицама. Пријавите се и постаните 
део нашег тима. Тражимо новог члана тима на позицији 

 
МЕНАЏЕР ПРОЈЕКТА ЈАЧАЊА ПОРОДИЦА ,,ПУТОКАЗ,, У НИШУ 

Један извршилац на одређено време 

 
Услови: 

 Висока стручна спрема из области хуманистичких наука – психологија, педагогија,  
социјални рад, политичке науке, правник, организационих наука, пројектни менаџмент и 
сл. 

 Најмање 3 године радног искуства на пословима социјалног рада или сличним пословима 
подршке угроженим породицама и/или управљања пројектима из наведене области; 

 Познавање проблематике циљне групе – угрожене деце, младих и породица; 
 Познавање тематике и закона у области заштите дечијих права; 
 Пожељно је поседовање лиценце у социјалној заштити 
 Одлично знање рада на рачунару (MS Office, Internet); 
 Знање енглеског језика; 
 Возачка дозвола Б категорије, активан возач. 

Професионалне компетенције: 
 Организацијске вештине, оријентација на резултате; 
 Способност самосталног и независног рада и рада са кратким роковима 
 Сензибилисаност за рад са осетљивим друштвеним групама 
 Развијене  комуникацијске и презентацијске вештине,  
 Вођење и управљање и доношење одлука; 
 Управљање учинком и развојем запослених; 
 Способност за изградњу, одржавање и јачање партнерстава. 

 
 Кључни задаци и  одговорности: 
  

 Одговара за реализацију пројекта СОС Програма јачања породице -  Центра за подршку 

породици ,,Путоказ,, у Нишу, у складу са пројектном документацијом, акционим планом и 

буџетом Пројекта 

 Имплементира и координира свакодневним активностима Центра; 

 Обезбеђује ефикасно управљање свим људским ресурсима, и води бригу о финансијама 

и њиховом оптималном  коришћењу, 

 Гради позитивну и функционалну комуникацију са локалном заједницом, сарађује са 

партнерима у заједници, у сврху побољшања броја и квалитета услуга које пројекат 

пружа, прикупљања додатних средстава за рад Центра, у циљу повећања локалног 

доприноса Центра, као и његове одрживости; 

 Пружа подршку деци и њиховим породицама, корисницима Центра, – у директном раду 

са корисницима (25% радног времена). 

CV и мотивационо писмо слати на e-mail: кarijera@sos-decijasela.rs, са назнаком-за оглас за 

Сарадника за развој и имплементацију програма, до 05. јануара 2018. године.    
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