
УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ОГЛАС  

 

Прв дел - пополнување на лични податоци  

Првиот дел се состои од шест полиња. Во секое поле пишува каков податок треба да се внесе: 
Вашето име, општината во која живеете, доколку имате профил на некој од наведените социјални 
медиуми Facebook/LinkedIn/Twitter можете да внесете линк, Ваша емаил адреса за контакт, 
телефонски број за контакт и поле наменето за прикачување Ваша фотографија, доколку сакате да 
споделите.  

Задолжителни полиња кои треба да се пополнат во првиот дел се: име, општина емаил адреса, 
телефонски број за контакт. Пример:  

 

 

Втор дел – внесување на параметри поврзани со ангажманот  

Вториот дел се состои од осум полиња каде внесувате конкретни параматери за да го дефинирате 
ангажманот. До прашањето Каков тип на грижа Ви е потребен се наоѓа поле каде треба да 
изберете една опција од наведените во листата: Дадилка, бебиситерка, советник за новороденче, 
советник за доење, специјален едукатор, воспитувач, негувателка, психолог, логопед, тутор за 
подучување.  

На следното прашање Колку деца има во Вашето семејство во полето го внесувате бројот на деца 
(пример: 1, 2, 3, 4). Во полето под него ја внесувате возраста на секое дете.  

После прашањето Од кога Ви е потребна грижа/ нега на детето, во полето избирате конкретна 
дата од приложениот календар за да изложите кога би сакале да започне ангажманот. Во полето 
под него внесувате колку долго Ви е потребна грижата/негата на Вашето дете (пример: 1 месец, 6 
месеци, 1 година, повремено).  

После Работни денови во полето избирате една од двете понудени опции: Од понеделник до петок 
или специфичен распоред. Доколку сакате ангажманот да се одвива само одредени денови во 
неделата (пример вторник, среда, петок и  сабота) или по потреба сакате ангажманот да биде и во 
сабота/недела, тогаш ја избирате опцијата специфичен распоред.  

Претпоследните две полиња се наменети за прецизирање на работните часови, и тоа во првото 
поле внесувате кога би започнувал ангажманот, а во другото поле кога би завршувало работното 
време.  



На крај го дефинирате работното време и избирате една од понудените опции во согласност со 
работните часови. Доколку ангажманот се одвива во распон од четири – шест часа дневно тогаш ја 
избирате опцијата скратено работно време. Ако ангажманот трае по осум или повеќе часа дневно ја 
селектирате опцијата полно работно време.   

Пример: 

 

 

Трет дел – селекција на обврски кои ги очекувате од страна на давателот на услуга 

Во третиот дел Ви се дадени три листи на обврски и тоа: обврски за грижа и нега на дете, обврски 
поврзани со воспитно едукативна активност и други обврски. Вие треба да ги изберете и  ги означите 
оние обврски кои ги очекувате од давателот на услуга.  

Пример за обврски во грижа и нега на деца: 

 



Пример за воспитно едукативна активност и други обврски: 

 

 

Четврти дел – дополнителни информации  

Во четвртиот дел можете да внесете дополнителни информации поврзани со ангажманот во Вашето 
семејство, кои сакате да ги споделите со потенцијалните кандидати.  

Пример: 

 

 

Петти дел – внесување плата/надомест  

Петтиот дел содржи две полиња. Првото е празно поле во кое можете да внесете конкретен износ 
за плата на месечно ниво, кој ќе биде видлив во огласот. Доколку не сакате да понудите одреден 
износ, тогаш го селектирате второто поле каде што пишува по договор.   

Пример: 

 



Откако ќе ги пополните сите полиња, проверете ги внесените податоци и на крај кликнете на полето: 
Сними го огласот. 

Пример: 

 

Откако успешно го снимивте Вашиот оглас, можете да го погледнете во Моја сметка, во делот за 
Управување со податоци, со кликнување на полето Мои огласи и да очекувате потенцијални 
кандидати! 

  

Ви посакуваме брз и лесен избор на соодветна личност за работа со Вашето дете!  


