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Работно искуство
2017-

2015 - 2017

в.д. Директор во Управата за наменско производство Орган во состав на
Министерство за економија
Локален проектен кординатор во Здружение на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС”







2014 – 2015

Помлад соработник за Култура, образование на Фондацијата „Hildegard Lagrenne”
Сојузна Република Германија, Манхајм






2013 - 2014

Развивање на концепти за зајакнување на капацитетите на Ромска заедница и
промовирање на Културниот идентитет
Коресподенција на Германски и Ромски јазик
Организирање на состаноци и припремање на документи
Помагање во превод на Германски – Англиски – Германски на состаноци и семинари
Менаџирање на календарски планови на претпоставениот, креирање на контакт листи
со клиентите

Европски волонтер во Сојузна Република Германија, Дизелдорф







2011 - 2012

Соработка со ЈИЕУ- Тетово за подобро и навремено реализирање на проектот
РОМАВЕРЗИТАС во Тетово
Организира програмски активности ( Курсеви по Англиски јазици и комјутери,
работилници за Ромски идентитет, туторство и обуки)
Кординација и информаци за академски активности и нивно дирекно учество
Води дата база, архвирање и документирање на студенти Роми корисници во
програмата на Ромаверзитас во Тетово
Пишува 3 месечни квартални извештаи
Евалуации и мониторинг на студентите корисници

Младински центар за млади В24 Дизелдорф од 6- 12 годишна возраст
Придрузник и помагање во нивните актиности преку коминицирање, дружење и
игри
Помагање при подготовка на настани
Помагање при проекти креирани за младите Роми во Дизелдорф
Организирање на состаноци со младите за дебати и дискусии
Пишување на артикли, вмрежување со други преставници на НВО

Ромски медијатор и Тутор на програмата ROMED



Неделни консултации и средби со ромската заедница
Лоцирање на недостатоците и пречките за редовна посета на настава на
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ромските ученици во основното училиште „Лирија” Тетово

2011 - 2012

Образование и обука
2006-2009



Градење на соработка и доверба со основното Училиште „Лирија” за учество на
планирање евалуација и мониторинг



Промовирање на Човекови права и борба против дискриминација



Давање на часови по Анлиски јазик, Математика и Македонски јазик



Помагање при подобро совладување на материјалот и домашната работа

Високо образование за прв универзитетски циклус VII/1
Дипломиран на Јавна Администрација
Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово, факултет за Јавна Администрација и политички
науки
Уставно Право, Европска Унија, Јавни политики, Локален економски развој, Социогија

Лични вештини







Мајчин јазик

Стратешко планирање
Тимска работа работа со слободномисленици и критички настроени за подобри
политики и реформи во општеството
дирекно учество во креирање и донесување на одлуки
Комуникативен во развој на идеи, споделени ставови и мислења,
Професионален внимава на работните задачи и крајните рокови за постигнување
на целите

Македонски, Ромски

Англиски

РАЗБИРАЊЕ

ЗБОРУВАЊЕ

ПИШУВАЊЕ

Слушање

Читање

Вербална
интеракција

Вербална продукција

C1

C1

C1

C1

B2

Наведете со сертификат за јазик. Внесете ниво, ако е познато.

Германски

B2

B2

B2

B2

B2

Наведете со сертификат за јазик. Внесете ниво, ако е познато.
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Менаџерски/Комуникациски
вештини

Организациски/менаџерски
вештини

Обуки

 Претседава со Комисија за разгледување на барање за добивање на дозвола за вршење
извоз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на ВВО
 Соработка со регистрирани трговски друштва и трговци поединци за производство и
промет на ВВО
 Спроведува Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема при
издавање на дозволи за промет на ВВО и мислење за исполнување на условите за
добивање согласност на производство и промет на ВВО
 Изготвува дозволи за промет на ВВО, ги почитува и спроведува сите мерки и санкции од
страна на ЕУ и Советот за безбедност на Обединетите нации
 Учествува на регионални семинари и обуки за Стратешка Контрола за извоз на воени
стоки . Спроведува директиви од ЕУ и практики за безбедност и сигурност на Република
Северна Македонија
 Публикации и вмрежување

 Лидерство ( задолжен за издавање на дозволи за промет на вооружување и воена
опрема) работиме за прогрес на вршењето на развој, производство и промет на воени
стоки , како дејности од интерес за одбраната и безбедноста на Република Северна
Македонија, како и заштита и безбедност на развој, производство и промет на воени
стоки
 Раководи и ги организира, вработените во Управата за наменско производство
 Надзор и мерки на регистрирани трговски друштва и трговци поединци за производство
и промет на ВВО
 Соработува со меѓународни организации, органи и служби при издавање на дозволи за
промет на ВВО ( проверки на крајниот корисник и крајната дестинација)






Возачка дозвола

Хоби

Сертификат за Основите на Стратешка трговска контрола подржана од програмата за
EXBS Извоз на контрола и гранична безбедност (Американска Амбасада на САД)
2017 година, Загреб
Учество во студиска посета на Советот за извоз на конвенционално оружје (COARM)
2018 година, Виена
Учество на Регионален семинар за извозна контрола на оружје, BAFA(Германска
надворешна канцеларија за економија и контрола на извозот) 2018 година, Тирана
Учество на еднодневна работилница за промовирање и усогласување на воената
индустрија со санкции и стратешка трговска контрола EXBS(Американска Амбасада
на САД) 2018 година, Skopje

B категорија

Читање книги, Гледање филмови, Фудбал
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Заменете со име и презиме / имиња и презимиња
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