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Назив на 
работното 
место: 
 

Вебмастер 

Факултет / 
Оддел: 

Канцеларија за информација и промоција 

Центар/ Сектор:  
 

Известува до: 
 

 

Надгледува: 
 

 

Статус и 
рангирање: 

 
Полно работно време:   √        
Скратено работно време:                                         

 
Рангирање: 

 
 
 

 

Цел на работното место 

Да помага при координирањето и работењето на Канцеларијата за информација и 
промоција и да биде одговорен за одржување и ажурирање на официјалниот вебсајт на 
Универзитетот, вклучувајќи дизајн и графика, ажурирање на содржината и страните 
добиени од факултетите/центрите/одделите, достапност и леснотија при употребата на 
вебсајтот, како и редовно оценување и развој како главен инструмент за внатрешна и 
надворешна комуникација на Универзитетот  

 

Главни должности и одговорности 

Да придонесува во планирањето и контролирањето на работата на Канцеларијата за 
информација и промоција и при одржувањето и развивањето на интерниот и екстерниот 
корпорациски имиџ и репутација на Универзитетот 

Да помага при ефективното координирање на работата на Канцеларијата за информација 
и промоција и да обезбедува информации и поддршка на вработените од сите факултети и 
оддели во поглед на вебсајтот на Универзитетот и неговата содржина  

Да го дизајнира, конфигурира и редовно да го ажурира официјалниот вебсајт на УЈИЕ со 
информации на трите јазици, притоа создавајќи позитивен, привлечен и пристапен сајт за 
интерни и екстерни корисници вклучувајќи и употреба на графика според правните 
прописи и прописите на Универзитетот 

Да го координира процесот на префрлање и ажурирање на информации со назнчено лице 
за секој дел на универзитетот според договорен распоред така што вебсајтот да ги содржи 
најновите точни информации, вести и пропаганда 

Да осигури дека содржината и структурата се ажурираат во согласност со Стратегијата за 
комуникација и за маркетинг.  

Редовно да се подобрува  интерфејсот на корисникот.  

Отстранување на дефектите  при функционирањето на веб сајтот, следење на статистиката 
за користење на  и надгледување на изведбата.  

Да  го ажурира знаењето и вештините  во област со цел да може ад советува и да одговара 
на најновите трендови, технологии и потребите за промена на проектот.  



Да соработува со назначеното лице за да ја потврди точноста и соодветноста на 
информациите за самиот сајт и да се осигури дека истиот ги следи правните барања, како и 
барањата на Универзитетот, како што се заштита на податоци, приватност и мисијата и 
статутот на Универзитетот 

Да придонесува за ефективноста на вебсајтот како клучен канал за комуникација преку 
проверување на определени информации и негово ажурирање 

Да придонесува за редовното евалуирање на вебсајтот преку консултации и дискусија 

Да идентификува, анализира и нуди решенија за проблеми, како и да известува за 
прашања кои не можат да се решат во рамките на работното место 

Да ја проверува безбедноста на вебсајтот редовно, да се справува со несоодветно 
користење во рамките на работното место и да ги известува соодветните менаџери за тие, 
како и за посериозни прашања 

Да учествува во процесите на самооценување на Универзитетот и да учествува во 
соодветно обучување, вклучувајќи разменување на добра пракса и експертиза 

Да извршува должности и одговорности на правен, безбеден и сигурен начин 

Да презема должности во согласност со Статутот на Универзитетот, политиките, 
процедурите и упатствата и да ја следи мисијата на Универзитетот за извонредност и 
праведност 

Да извршува други должности  кои ќе се бараат од него/неа и се во согласност со 
позицијата 

 
 
 
Универзитет на Југоисточна Европа 
 

Квалификации, знаење и искуство 

 
Основни: 
 

 Додипломска квалификација во компјутерски науки или слична област или 
еквивалент на професионална квалификација 

 Искуство во дизајнирање и одржување на вебсајт 
 Познавање на стандардните офис постапки и процедури 
 Детално познавање на различни софтверски програми за продуктивност како што 

се обратока на текст, бази на податоци, програми за табеларни пресметувања и 
комуникациски софтвер 

 Двегодишно искуство во работење во слична средина 
 
Пожелни: 
 

 Магистратура во компјутерски науки или слична област или еквивалентна 
професионална квалификација 

 Техничка обука за веб дизајн 
 Искуство со работење во високообразовна институција 
 Искуство со координирање на услуга или работа 
 

Вештини и способности 



 
Основни: 

 Ефективна комуникација (усмена и пишана) на трите јазици кои се користат на 
Универзитетот (албански, македонски и англиски) и придонес во спроведувањето 
на јазичната политика; со странскиот кадар на англиски 

 Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини, усмени и пишани 
 Способност да работи во тим и да координира работа преку назначени лица од 

различните оддели 
 Способност да анализира и резимира информации 
 Способност да работи со соодветна доверливост 
 Способност да изготвува пишани извештаи и документи со добар квалитет 
 Способност за советување и ефективно соработување со вработените 
 Ефективни организациски вештини и вештини за управување со времето 
 Способност да работи независно, флексибилно и кооперативно 
 Способност за  ефективно распределување по приоритет на обемот на работа со 

цел да се почитуваат крајните рокови и за добро работење под притисок 
 Одлично присуство и точност и ефективна употреба на работното време 
 Подготвеност за започнување на обука 
 Способност и подготвеност да патува по потреба 
 Подготвеност да работи, придонесува и да ја промовира мисијата на Универзитетот 

за извонредност и еднаквост 
 

Пожелни: 
 Способност да идентификува и иницира нови идеи и проекти, да го ревидира 

нивниот успех и да работи на нивно подобрување 
 Способност да изготви и одржи презентации со добар квалитет 

Организациона табела 

 
 

Оддел за информација и промоција    

 

Советник на ректорот 
за ПР и комуникација 

Асистент во 
канцеларијата 

за информација 
и промоција  

 

Одговорен  на 
канцеларијата за 
информација и 
промоција 

Асистент во 
канцеларијата за 
информација и 
промоција  и 

протокол 

Графички 
дизајн и 
мултимедија 
 

Преведувачи и 
лектори   

 

 

Веб мастер 



 
 

Одобрување и ревизија 

Потпис на вработениот на работното место: 
 

Датум: 

Потпис на одговорниот: 
 

Датум: 

Ревизија 

Потпис на вработениот на работното место: 
 

Датум: 

Потпис на одговорниот: 
 

Датум: 

 
 


