
 

 
 

ОПЕРАТОР(К)И  / ПРОГРАМЕР(К)И  ВО  
ПРОИЗВОДСТВО 

 
Основни работни задолженија: 
• Нагодување и управување/програмирање на нумерички струг и/или нумерички центар (ЦНЦ 

машини). 

• Подготовка на парчиња за обработка, ставање, следење на обработка, контрола на процесот. 

• Контрола на обработените парчиња. 

• Монтажа на подсклопови и склопови со употреба на соодветен алат, според монтажен цртеж. 

Квалификации и комптенции: 
• Средно образование – машински/технички струки (машински факултет ќе се смета за предност 

за натамошно напредување); 

• Работно искуство во областа ќе се смета за предност; 

• Читање и примена на техничка документација (технички цртежи и технологии); 

• Познавање на машински процеси на работа; 

• Силна желба и позитивен став за работа, учење и напредок; 

• Прилагодливост и истрајност. 

Што нудиме? 
✓ Можност за напредок и градење кариера како програмер, без факултетско образование;  
✓ Предизвикувачко, динамично, технолошки напредно и безбедно работно опкружување во 

интернационална компанија; 
✓ Можност за брз професионален напредок и кариерен развој во согласност со високи 

меѓународни стандарди за квалитет и постојана евалуација на постигнувањата; 
✓ Почетна основна плата за без искуство 18.000 денари нето, ПЛУС додатоци за стаж, работа во 3 

смени, ноќна работа и други надоместоци (за кандидатите со исуство, платата ќе биде 
договорена согласно искуството).  

 
 
 
 
 

Вашата апликација (кратка биографија, односно податоци за вашето образование и 
квалификации) со назнака за „Оператор во производство“, испратете ја на следната e-mail 
адресa igor.andonoski@wabtec.com; или можете да се информирате телефонски на  
02/2581-392, најдоцна до 15.10.2019 година. 

ВАБТЕК МЗТ е светски познат производител 

на системи за сопирање на шински возила 

и дел од глобалната мултинационална 

Wabtec корпорација со седиште во САД. 

Веќе шест децении нашите иновативни 

решенија со најсовремена технологија 

обезбедуваат сигурност во транспортот на 

луѓе и стоки низ целиот свет. 

Поради планираниот развој и 

зголемувањето на обемот на работа во 

фабриката во Скопје, го прошируваме 

тимот и нудиме можност за вработување. 

 



Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за 
интервју.  

Вабтек МЗТ е работодавач кој нуди еднакви можности за сите. 
 
*Со поднесување на Вашата апликација се согласувате со условите и политиките за заштита 
на лични податоци на Вабтек МЗТ, како и иситите да се задржат во базата на кандидати и да 
бидат обработувани за целта за која се испратени, односно за вработување кое 
соодветствува на Вашите квалификации за работни позиции кои се моментално отворени или 
во иднина ќе се отворат. 
 
 


