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ПОВИК
за пријавување на кандидати за асесори/оценувачи за Сертификатот
ФЕР СО ПОТРОШУВАЧОТ
1. Цел на повикот
Избор на 10 асесори/оценувачи кои ќе бидат вклучени во процедурите за издавање на
сертификатот „ ФЕР со ПОТРОШУВАЧОТ“
2. Цел на проектот
Проектот ќе развие и промовира иновативен модел за соработка меѓу граѓанскиот и бизнис
секторот преку воведување сертификат за фер однос кон потрошувачите, што ќе го доделуваат
граѓански организации како услуга насочена кон бизнис заедницата.
Во процесот на сертификација се вклучени 11 граѓански организации кои имаат добиено грант
за имплементација на сертификатот во нивната општина и регионот на вкупно 33 претпријатија.
Во постапката на издавање на сертификатот се вклучени оценувачи кои вршата проверка и
потврдуваат дека граѓанските организации и верификаторите за спровеле воспоставаната
постапка во рамки на претпријатието. Повеќе на www.conusmerfriendly.mk
3. Спроведување на активностите и очекувани резултати
Од асесорите се очекува да учествуваат на обука ( процедурите за издавање на сертификатот и
процесот на оценување на поднесените извештаи од граѓанските организации) и да се вклучат
во оценувањето на минимум 33 верификациски извештаи за добивање на сертификатот „ Фер
со Потрошувачот“.
Со оценувачите ќе се склучи авторски договор за нивниот ангажман во оценувањето на
апликациите за добивање сертификат.
4. Начин на пријавување и избор
Заинтересираните кандидати треба да ги достават документите за пријавување исклучиво во
електронска форма на creation@t.mk (со назнака: повик за асесори/оценувачи заклучно со
24.05.2017 г. Документите за пријавување вклучуваат: (а) Професионална биографија; и (б)
Мотивациско писмо;
Експертот ќе се избере врз основа на следниве критериуми: (1)Високо образование,
(2)минимум 3 годишно искуство како експерт или консултант. Искуство во областа или во
процедури за сертификација ќе се смета за предност.
За сите дополнителни прашања или појаснувања во врска со повикот, ве молиме обратете се до
creation@t.mk

