Врз основа на член 47 од Статутот на Џудо Федерацијата на Република Северна Македонија се
распишува:
ЈАВЕН ОГЛАС
За избор на Генерален секретар на ЏФРСМ за период од четири години:
Општи услови:
-

да е државјанин на Република Северна Македонија

-

активно да го користи македонскиот јазик

-

да е полнолетен

-

да има општа здравствена способност за вршење на функцијата генерален секретар и

-

со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија,
дејност или должност

Посебни услови:
-

завршено високо образование VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку
240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен

-

лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот

-

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-

активно познавање на англиски јазик и

-

најмалку дваесет години активно учество во џудо спортот .

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи:
-

Доказ за државјанство

-

Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност

-

Доказ уверение- диплома за завршен степен на високо образование

-

Доказ уверение за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

-

Доказ -лиценца за вршење на работи на управување во областа на спортот

-

Доказ - признат сертификат за активно познавање на англиски јазик;

-

Доказ за најмалку дваесет години активно учество во џудо спортот;

-

Пријава со писмо за мотивација и

-

Кратка биографија со наведено живеалиште/ престојувалиште на кандидатот, email адреса и
контакт телефон.

Кандидатите кон пријавата треба да поднесат и докази за исполнување на условите во оригинал
или во копија. Условите во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на
пријавувањето.
Потребните документи да се достават на адреса:
Џудо Федерација на Република Северна Македонија
Ул. 1732 бр.1 (Градски Парк) во Скопје
Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 7 работни денови, најдоцна
до 13.11.2019 година.
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