
 
 
 
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 реализације 
Пројекта хитне помоћи угроженој деци и породицама избеглицама у транзиту кроз Србију „Солидарност“, 
тражимо 

 

ПРАВНИК  ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 
За рад на пола радног времене и на одређено време  

 
 
Задаци и одговорности: 
 

 Одлично познаје, прати, примењује и саветује менаџмент о примени Закона о раду, других 
прописа и правила која регулишу радне односе и права и обавезе радника и послодаваца, 
безбедности на раду  

 Одговара за сва правна и административна питања и примену националног законодавства, 

Закона о раду и правилника Организације 

 Води рачуна о поштовању интерних политика и процедура, правилника као и имплементацији 
истих у складу са Законом о раду и другим законима и прописима 

 Израђује правне акте из области радних одоса (уговоре, решења, одлуке, записнике и др) и 

друга општа и типска правна акта  

 Врши контролу квалитета рада у области примене правила и процедура из области људских 
ресурса у организацији и редовно извештава менаџмент 

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

организације 

 Спроводи обуке у вези унапређења професионалних компетенција  запослених из своје 
области. 
 
Услови: 
 

 Завршен правни факултет  

 Најмање 5 година радног искуства на наведеним пословима  

 Одлично познавање правног оквира којим се уређује запошљавање и рад 

 Знање енглеског језика у вербалној и писаној форми је предност 

 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 
 

  

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

 
Конкурс је отворен до 25. октобра 2017. године 

 


