Унапредување на социјалниот дијалог
Повик за изразување интерес за
обезбедување услуги за превод и толкување од албански на
македонски јазик и обратно

Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на
Инструментот за претпристапна помош (ИПА) е финансиран од ЕУ, а го
спроведува Меѓународната организација на трудот (МОТ. Крајната цел на
овој проект е да се подобри трипартитниот и бипартитниот социјален
дијалог како начин за постигнување економски развој и социјален
напредок. Тоа ќе се постигне преку подобрување на капацитетот на
институциите и унапредување на законодавството, заедно со
активностите насочени кон зајакнување на капацитетите на трипартитните
актери на пазарот на трудот заради ефективно вклучување во социјален
дијалог.
Проектот има за цел да обезбеди техничка поддршка на
институциите и учесниците во процесот на социјален дијалог, вклучувајќи
колективно договарање на национално, гранково и локално ниво.
Проектот се состои од три меѓусебно поврзани компоненти, кои се
испланирани на начин што ќе одговорат на предизвиците со кои, во
моментот, се соочуваат националните трипартитни актери, на
кохерентен и комплементарен начин:
1. Зајакнување на социјалниот дијалог на национално и локално
ниво;
2. Поттикнување на колективното договарање и воспоставување
инфраструктура за колективно договарање на ниво на сектор;
3. Воспоставување механизам за мирно решавање на работни
спорови.
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Проектот има потреба од преведувачи/толкувачи од албански јазик на
македонски јазик и од македонски на албански јазик.
Потребни вештини и искуство






Завршен филолошки факултет;
Познавање на македонски и албански јазик на ниво на мајчин јазик;
Минимум 5 годишно искуство во превод/толкување од областа на
трудовото право, работните односи, социјалниот дијалог и мирното
решавање спорови;
Добро познавање на MS Office.
Пратете кратка биографија на: simjanoska@ilo.org; jovanovska@ilo.org
најдоцна до 6 јуни 2016 г.
Ангажирањето и плаќањето на преведувачите/толкувачите е
согласност со условите на Меѓународната организација на трудот.
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