


Тестирањето и интервјуто  на кандидатите ќе се одржи во текот на месец јули

2012  година,  пред комисија  составена  од  претставници на Министерството  за

финансии, CEF и CIPFA,  а за точниот термин на одржување на тестирањето и

интервјуто кандидатите ќе бидат дополнително известени. 

Избраните кандидати ќе потпишат изјава согласно која ќе бидат обврзани да ја

посетуваат  обуката  за  предавачи,  која  ќе  се  одржи  кон  крајот  на  месец

септември 2012 година.

По спроведувањето на обуката за предавачи на кандидатите ќе им биде понуден

договор за:

• превод и/или стручно читање на материјалите за  модулите  за  обука за

внатрешни ревизори во јавен сектор, на оние кандидати кои покажуваат

капацитет  за  превод  на  материјалите  (изборот  на  преведувачи  ќе  се

спроведува независно од изборот на предавачи), и/или 

• одржување на предавања во согласност со распоредот на програмата за

обука  на внатрешни ревизори во јавен сектор и да го подготват/оценат

испитот.

Ги  повикуваме  заинтересираните  кандидати  да  ја  пополнат  Пријавата  заГи  повикуваме  заинтересираните  кандидати  да  ја  пополнат  Пријавата  заГи  повикуваме  заинтересираните  кандидати  да  ја  пополнат  Пријавата  заГи  повикуваме  заинтересираните  кандидати  да  ја  пополнат  Пријавата  за

избор  на  предавач/преведувач  на  обука  за  внатрешни  ревизори  во  јавенизбор  на  предавач/преведувач  на  обука  за  внатрешни  ревизори  во  јавенизбор  на  предавач/преведувач  на  обука  за  внатрешни  ревизори  во  јавенизбор  на  предавач/преведувач  на  обука  за  внатрешни  ревизори  во  јавен

сектор  објавена  на  веб  страницата  на  Министерството  за  финансии  насектор  објавена  на  веб  страницата  на  Министерството  за  финансии  насектор  објавена  на  веб  страницата  на  Министерството  за  финансии  насектор  објавена  на  веб  страницата  на  Министерството  за  финансии  на

следниот линк: www.finance.gov.mk/tiaps и заедно со кратка биографија (CV)следниот линк: www.finance.gov.mk/tiaps и заедно со кратка биографија (CV)следниот линк: www.finance.gov.mk/tiaps и заедно со кратка биографија (CV)следниот линк: www.finance.gov.mk/tiaps и заедно со кратка биографија (CV)

на  македонски  и  англиски  јазик  да  ја  достават  електронски  најдоцна  дона  македонски  и  англиски  јазик  да  ја  достават  електронски  најдоцна  дона  македонски  и  англиски  јазик  да  ја  достават  електронски  најдоцна  дона  македонски  и  англиски  јазик  да  ја  достават  електронски  најдоцна  до

06.07.2012  година  (петок),  до  16.00  ч.,  на  следните  e-mail  адреси:06.07.2012  година  (петок),  до  16.00  ч.,  на  следните  e-mail  адреси:06.07.2012  година  (петок),  до  16.00  ч.,  на  следните  e-mail  адреси:06.07.2012  година  (петок),  до  16.00  ч.,  на  следните  e-mail  адреси:

nikolina.aleksovska@finance.gov.mk   или   aritia.tutarkova@finance.gov.mk  

За  дополнителни  информации,  можете  да  ги  контактирате  следниве  лица:

Николина  Алексовска  и  Аритиа  Тутаркова,  од  Секторот  за  јавна  внатрешна

финансиска контрола во Министерството за финансии, ул. „Даме Груев“ бр.14, на

контакт  тел.  3230-378  и  3106-324  или  на  следните  e-mail  адреси:

nikolina.aleksovska@finance.gov.mk   и   aritia.tutarkova@finance.gov.mk  

Министерство за финансии


