
 

 

 

     
  

 

Фондација СОС „Дечија села Србија“ је невладина, хуманитарна организација посвећена добробити 
деце, јачању породица, побољшању услова у којима деца живе, као и њиховог окружења. У циљу  
пружања административне подршке запосленима на Пројекту хитне помоћи угроженој деци и 
породицама избеглицама у транзиту кроз Србију „Солидарност“, тражимо 
 

АДМИНИСТРАТИВНОГ АСИСТЕНТА 

1 извршилац за рад на локацији Београд, рад на одређено време на 3 месеца 

 

Кључне одговорности: 

 Ажурно води целокупну благајничку документацију и обавља исплату средстава;  
 Ажурно и уредно води аналитичко књиговодство потрошног материјала; 
 По налогу надлежног руководиоца обавља послове кореспонденције са банкама и другим 

организацијама; 
 Учествује у изради извештаја по налогу надлежних руководилаца; 
 Врши фотокопирање документације, пријем, протоколисање и доставу поште;  
 Води административне и остале евиденције за Пројекат по налогу надлежних руководилаца; 
 Сређује, одржава и чува архивски материјал на начин прописан законом и општим актом о 

начину евидентирања, класификовања и чувања регистратурског материјала, формира 
архиву фотографија и другог медијског материјала у вези са  активностима на Пројекту; 

 Самостално организује набавке потрошног материјала и друге ситне набавке за потребе 
канцеларије; 

 Обавља секретарске послове и стара се о одржавању и чистоћи пословног простора; 
 Сарађује са запосленима ангажованим на пословима управљања људским ресурсима у 

Фондацији, у вези са техничком и логистичком подршком организацији обука, радионица и 
других догађаја везаних за развој запослених ; 

 Учествује у активностима везаним за промоцију Пројекта  
 У свом раду користи и поштује  принципе и терминологију дечијих права (укључујући 

поштовање права на приватност деце) и координисанo и доследнo промовише циљеве 
заступања права деце, људска права, а посебно уважава и поштује културу, традиционалне 
обрасце, обичаје и друге специфичности корисника помоћи, које нису у супротности са 
основним људским правима и правима деце. 

 

Квалификације и компетенције: 

 ВСС/ВШС - висока или виша стручна спрема; 
 Претходно искуство од најмање годину дана на административним и финансијско-

рачуноводственим пословима; 
 Одличне организационе и комуникацијске вештине; 
 Изражена професионалност у обављању посла и комуникацији; 
 Усмереност ка тимском раду; 
 Возачка дозвола Б категорије; 
 Знање енглеског језика; 
 Знање рада на рачунару (MS Office). 

Уколико сте заинтересовани да постанете део нашег тима, 

свој CV можете доставити електронским путем на e-mail: karijera@sos-decijasela.rs 
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