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ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО  
  
 

Назив на 
работното 
место: 
 

Службеник на инфодеск 

Факултет/ 
Оддел: 

Кампусот во Скопје 

Центар/сектор:  
 

Известува до: 
 

Директор на Кампусот во Скопје  

Надгледува: 
 

 

Статус и 
рангирање: 

 
Полно работно време:    √       
Скратено работно време:                                         

 
Рангирање: 
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Опис на работното место 

Да обезбеди информации, совет и помош на студентите и посетителите во Кампусот 

во Скопје, да подготвува и издава релевантни документи и соодветно да се справува 

со жалбите и поплаките.   
 

Главни должности и одговорности 

Општо 

Да придонесува за планирање и ревизија на работата на  администрацијата и услугите 
на студентите во Кампусот во Скопје. 

Да обезбеди точни  информации, совет  и поддршка на студентите, кадарот  и јавноста  
во соработка со вработените во кампусот во Скопје  и други членови на одделот во 
текот на работните денови на Кампусот во согласност со одобрениот распоред   

Да ги информира индивидуите/групите на студенти  според наведеното  за 
релевантните политики, процедури и услуги  

Да обезбеди информации за мобилност  и стажирање/работно искуство  и поддршка 
на овие процеси  во соработка со канцеларијата за меѓународни односи  и центарот за 
кариера  

Да придонесува за ефективна организација  на  инфо дескот на Кампусот во Скопје, 
придружните ресурси и опремата за осигури ефективна функционална средина  

Да преведува од албански, македонски и англиски  да обезбедува симултан превод  на 
секојдневната комуникација  со говорниците на различни јазици  и превод на писмена 
документација како што се известувања, и-мејли и неформални извештаи   

Да помага со ефикасна  администрација ан процесот за евалуација  на студентите  

Да обезбеди  покриеност со дежурство во текот на часовите за последипломски 
студии  според договорениот распоред  со замена   

Да прима жалби и поплаки и да се справува  со нив во согласност  на овластувањата 
на  работното место, да ги упатува студентите  според соодветното  или  да известува 
за покомплексните  работи до директорот на центарот  и/или другите членови на 
кадарот и факултетот  или административниот кадар  

Да учествува во процесите за само-евалвација и да учествува на релевантни обуки, 
вклучувајќи и поделба на добра пракса и стручност 

Должностите  и одговорностите да ги извршува на правен и безбеден начин 

Да презема должности во согласност со Статутот на Универзитетот, политиките, 



процедурите и упатствата и да ја следи мисијата на Универзитетот за извонредност и 
еднаквост 

Да извршува други должности  кои ќе се бараат  а кои се во согласност со позицијата 

Прием 

Да ги прибира, евалуира и да ги подготвува  за потврдување  и дополнително 
делување  во соработка со студентскиот сервис  

Да ги поддржи и советува студентите  професионално  и навремено со цел  тие да ја 
имаат потребната документација  како што се транскрипти, уверенија за упис  

Да обезбеди услуги за студентите  во однос на нивниот и-мејл и корисничките 
профили на мрежата  

Да им обезбеди на примените студенти со ИД картичка, корисничко име и лозинка и 
други информации за  упис според барањата.  

Упис и благајна  

Редовно да обезбеди информации за студентите  за барањата  за уплата на 
школарините  и други уплати. 

Да ги информира студентите  за нивните финансиски обврски  во однос на уплатата на 
школарини  како што се крајните рокови, методите на плаќање и вкупниот заостанат 
долг.  

Да прима доказ за уплата  за индивидуалните студенти и истите да ги  обработува. 

Д аги проверува уплатите на школарините  и другите приходи и да генерира салдо за 
индивидуални студенти  со цел да ги процесира уплатите.  

Да ги советува и упати студентите  за процедурата за дипломирање  и документите, во 
соработка со факултетите  и релевантните оддели  на студентскиот сервис  

Финансиска поддршка 

Да обезбеди информации, совет и помош  за заинтересираните студенти за видовите 
на стипендии на универзитетот, процесот на пријавување и критериумите за  за нивно 
добивање   

 
Универзитет на Југоисточна Европа 

Квалификации, знаење и искуство 
 

Основно: 
 

 Универзитетска диплома или еквивалент 
 Едногодишно  работно искуство во  институционална администрација со фокус 

на клиентите    
 
Пожелно: 
 

 Специјалистичка административна квалификација во сродна област како што е 
менаџирање со канцеларијата или услуги за клиенти 

 Искуство за работа  во високообразовна институција 
 

Вештини и способности 
 

Основно: 
 

 Ефективна комуникација (усна или писмена)  на трите јазици кои се 
употребуваат на Универзитетот (албански, македонски и англиски јазик)  и 
придонес во имплементацијата на јазичната политика 

 Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини  
 Способност за функционирање  со почит на доверливоста  
 Способност за тимска работа  
 Способност за обезбедување јасни и точни информации и податоци според 

наложеното  
 Способност за позитивна и активна соработка  со студентите и кадарот на 

различни нивоа   
 Ефективни  организациони вештини и  работа на повеќе задачи 
 Способност за флексибилна и независна работа  и соработка 
 Способност за  ефективно распределување по приоритет на обемот на работа 

со цел да се почитуваат крајните рокови 



 Одлично присуство и точност   и ефективна употреба на работното време 
 Способност за ефикасно користење на  информатичката технологија  и 

универзитетските компјутерски системи за да се исполнат барањата  на тоа 
работно место 

 Подготвеност за отпочнување со обука  
 Подготвеност за почитување, придонесување и промовирање на мисијата на 

Универзитетот за извонредност и еднаквост  
 

Пожелно: 
 

 Способност за  предлагање  решенија за проблемите  и нови идеи  за развој ан  
областа на делување  

 Способност и  подготвеност за патување кога е неопходно 

 
 
 
 
 
 

Организациона табела 

 
Кампусот на УЈИЕ во Скопје  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Директор на 
Кампусот во Скопје  

Службеник за 
студенстки сервис  

 
Службеник  на 

инфодеск 
 

 
Одржување 

Службеник на 
инфодеск 

 
 

Officer 
 

Службеник за академска 
соработка  и 

администрација на 
центарот  



 
 
 
 
 
 

Одобрување и ревизија 

Потпис на вработениот на тоа работно место: 
 

датум: 

Потпис на Директорот : 
 

датум: 

Ревизија 

Потпис на вработениот на тоа работно место  датум: 

Потпис на директорот: 
 

датум: 

 
 
 
 
 
 


