
 

 

   

 

 

 

Прием на производи во маркет –

Скопје 

 К         Кандидатот треба да поседува 

 

 Минимум средно образование 

 Mинимум 3 (три)години искуство во областа 

 Комуникативноста, организираност и одговорност 

 Способност за тимска работа 

 Лојалност,педантност, иницијативност, темелност, енергичност 

 Уредно персонално досие 

 Посветеност и самоиницијативност 

 Точност, сериозност и одговорност кон поставените задачи 

 

 

     Ви нудиме 

 Позитивна и професионална работна атмосфера 

 Континуирано усовршување во областа со постојани обуки 

 Работа во добри услови под високи стандарди 

  

 Испратете ни ја Вашата биографија на: hr@ramstore.com.mk  или пишете ни на 

вибер 071393205. 

 Само апликациите со назнака за конкретна позиција ќе бидат контактирани. 

 Само кандидатите кои ќе ги исполнат критериумите ќе бидат повикани на 

разговор за вработување. 

     Работни задачи 

 Контрола на пристигнати производи 

 Контрола на условите под кои се пристигнати производите 

согласно HACCP 

 Одговорен за документите при приемот 

 Врши поврат на производи 

 Други задачи поврзани со работа во маркетот 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сите апликации ќе бидат третирани со строга доверливост. Со самото аплицирање, кандидатот се согласува неговите лични податоци наведени во 
биографијата да бидат чувани во базата на податоци и обработувани од Ramstore во рок од 1 година од денот на истекот на рокот  за избор. Кандидатот 
има право во секое време да ја повлече дадената согласност за чување и обработка на неговите лични податоци согласно Законот за заштита на лични 
податоци. Рамсторе ДОО ќе изврши избор во законски определен рок во зависност од бројот на пријавени кандидати. Работното време е 40 часа неделно 
од понеделник до недела и истото е распределено во временскиот интервал од 07.00 до 22.00 часот согласно работното време на работодавачот по 
однапред утврден распоред организиран во смени објавен еднаш седмично на огласната табла на работодавачот. Денот на неделен одмор се  користи во 
работни денови или во викенд денови согласно однапред утврдениот неделен распоред објавен на огласната табла кај работодавачот. 
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