
 

 

 

     
  

 

Фондација СОС Дечија села Србија је невладина хуманитарна организација посвећена добробити 
деце и јачању породица и заједнице. Наш рад је посвећен добробити деце и стварању трајних 
побољшања услова у којима деца живе и њиховог окружења. Tражимо особу за позицију 

 
МЕНАЏЕР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 

За рад на неодређено радно време, уз услов пробног рада, у Београду 
 

Задаци и одговорности: 
 

• Спроводи процес селекције и регрутације 

• Ради на развоју тима, саветује менаџмент о одлукама које треба спровести 

• Спроводи обуке у вези унапређења професионалних компетенци запослених као и побољшања 

међуљудских односа, нивоа задовољства запослених  и идентификује области које захтевају побољшање 

• Ради на развоју и спровођењу нових правила и процедура за квалитетнији рад и развој организације 

• Води рачуна о поштовању интерних политика и процедура као и имплементацији истих у складу са 
законом о раду 

• Предлаже организацију, систематизацију и вредновање радних места  

• Планира кадрове и реализује планске и непланске промена 

• Води рачуна о редовној евалуацији рада запослених и спровођењу процене радне успешности  

• Осмишљава, предлаже и имплементира мера ефикасног процеса управљања ХР 

• Припрема ХР план рада и обезбеђује његову имплементацију  

• Врши контролу квалитета рада у области људских ресурса у Организацији и редовно извештава 
менаџмент 

• Одговара за сва административна питања и примену националног законодавства, закона о раду и 
правилника Организације 

Услови: 

• Завршен факултет из области хуманистичких наука (пожељне су области управљања људским 
ресурсима, психологије, права ) 

• Најмање 5 година радног искуства на пословима у управљању ХР 

• Искуство у регрутацији и селекцији кандидата 

• Организовање размене знања међу запосленима, обука на тему комуникације, унапређења 
професионалних компетенција  

• Унапређење примене ХР политика и процедура 

• Учешће у процени радног учинка и планирању каријере запослених 

• Познавање правног оквира којим се уређује запошљавање и рад 

• Добро аналитичко и стратешко размишљање и развијена способност управљања променама 

• Одлично знање енглеског језика у вербалној и писаној форми 

• Емпатична личност са добрим комуникацијским вештинама  

• Аутономна и организована особа која може самостално да ради са минималним надзором и под 
притиском 

• Врло добро изграђене администрационе способности 

• Cпремност на путовања и флексибилно радно време 

• Поседовање возачке дозволе је пожељно. 

Нудимо: 

• Kонтинуирано унапређење знања 

• Рад у организацији која је део Међународне организације СОС Дечијих села    

• Рад у пријатном радном окружењу 

• Могућност да проналазите и стварате добре, квалитетне професионалне кадрове који ће доприносити 
подршци за угрожену децу и породице  
  

Ако сте заинтересовани за горе наведену позицију пошаљете свој CV и мотивационо писмо 
искључиво на e-mail адресу: karijera@sos-decijasela.rs, уз загарантовану дискрецију.  

Конкурс је отворен до 25. октобра 2017. године 


