Работно Место

Локален/на консултант/ка за изготвување на Анализа и/или Position Paper во однос на
подготовката и спроведувањето на општинските документи и политики за енергија и клима

Референтен број: IPA/CEEU2020-01/P01

Здружението на Граѓани (ЗГ) „Проактива“ преставува спроведувачка организација на грант
компонентата која е финансиски поддржана од страна на ЕУ финансираниот проект „Зајакнати
граѓански организации за партиципативно транспонирање и спроведување на ЕУ 2020 пакетот за
енергија и клима“, спроведуван од страна на Милиеуконтакт Македонија, Еколошкото здружение
на граѓани Фронт 21/42 и Институтот за обука КОЦКА.
Целта на оваа компонента е да се овозможат услови за создавање на зајакнати граѓански
организации за активно учество во развојот и спроведувањето на стратешките општински
документи и политики поврзани со енергија и клима. Оваа цел во целост придонесува кон
општата цел на проектот финансиран од ЕУ кој цели кон пренесување и реплицирање на
практиките за активно учество на здруженијата на граѓани во рамките на процесите на носење
одлуки поврзани со ЕУ2020 пакетот за енергија и клима.
Со цел да се спроведе техничкиот модул на оваа грант компонента, ЗГ „Проактива“ го огласува
следното работно место:
Локален/а Консултант/ка за Енергија и Клима
Заинтересираните кандидати/ки имаат можност да изберат за која од задачи предложени со овој
оглас се заинтересирани.
Во нивната апликација, кандидатите/ките треба сосема јасно да наведат за кој од следните Лотови аплицира.
Лот 1: Анализа на постојната состојба (учество на јавноста, подготовка и спроведување) на
политиките и стратегиите за енергија и клима во најмалку 10 општини во Скопје;
Лот 2: Position Paper на ЗГ „Проактива“ на постојната состојба на процесите на подготовка и
спроведување на локалните документи фокусирани на енергија и клима.
Основна задача на Локалниот/ата консултант/ка за Лот 1 вклучува:



Преглед на глобалните, националните и локалните документи поврзани со енергија и клима;
Детален прегледна ЕУ2020 пакетот за енергија и клима и општинските акциски планови и
програми за енергетска ефикасност;





Подготовка на Анализа на постојната состојба (учество на јавноста, подготовка и спроведување)
на политиките и стратегиите за енергија и клима во најмалку 10 општини во Скопје;
Сумирање на заклучоците во презентација и подготовка на раководителот на проектот од ЗГ
„Проактива“ за презентација на наодите од анализата;
Подготовка на листа на препораки за следни мерки кои би биле спроведени со цел да се
обезбедат постојните потреби и предизвици со кои се соочуваат здруженијата на граѓани и
единиците на локална самоуправа.

Основна задача на Локалниот/ата консултант/ка за Лот 1 вклучува:








Преглед на глобалните, националните и локалните документи поврзани со енергија и клима;
Детален прегледна ЕУ2020 пакетот за енергија и клима и општинските акциски планови и
програми за енергетска ефикасност;
Подготовка на Position Paper на ЗГ „Проактива“ на постојната состојба на процесите на
подготовка и спроведување на локалните документи фокусирани на енергија и клима;
Подготовка на предлог Position Paper на националната мрежа на здруженијата на граѓани за
клима во однос на постојната состојба на процесите на подготовка и спроведување на
локалните документи фокусирани на енергија и клима;
Сумирање на заклучоците во презентација и подготовка на раководителот на проектот од ЗГ
„Проактива“ за презентација на наодите од анализата;
Подготовка на листа на препораки за следни мерки кои би биле спроведени со цел да се
обезбедат постојните потреби и предизвици со кои се соочуваат здруженијата на граѓани и
единиците на локална самоуправа.

Потребни квалификации:








Универзитетска диплома во сферата на природните науки, животната средина или енергија.
Поседувањето на магистерска или докторска диплома ќе биде дополнително бодувано;
Минимум 10 години работно искуство во сферата која е опфатена со предложените задачи;
Работно искуство во различни институции и организации поврзани со заштитата на животната
средина ќе биде разгледано како приоритетно;
Најмалку 4 консултантски услуги од слична природа;
Високи вештини за анализа и известување;
Владеење на Македонски и Англиски во пишана и говорна форма;
Компјутерски вештини, вклучително Microsoft Word, Excel и PowerPoint.

Што ќе биде понудено од страна на ЗГ „Проактива“?
Позицијата подразбира предложување на конкурентна финансиска надокнада. Комплетна
логистичка поддршка за спроведување на работните задачи предвидени со оваа работна
позиција. Прагматични дискусии (пред се на предлог документите) ориентирани кон
задоволување на очекуваните резултати. Техничка поддршка од страна на техничкиот персонал на
ЗГ „Проактива“.
Очекувано времетраење на договорот: 11.04.-11.06.2017
Место на работа: се очекува работа од дома, со вклучени редовни неделни средби во
канцелариите на ЗГ „Проактива“, Скопје

Аплицирање: Електронска апликација и Europass-CV на Англиски јазик треба да биде испратено
на: info@proaktiva.org.mk и Cc на: kac@proaktiva.org.mk (наслов на пораката: "LC - Energy and
Climate") не подоцна од 07.04.2017 година.
CV формат според образецот на EU Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
Проектот е финансиран од страна на Европската Унија.

Скопје, 03.04.2017.

