
Краток опис на работните обврски:

- ССС/ВСС;
- Работно искуство минимум 3 (три) години во областа;
- Одлично познавање на MS Office (word, excel);
- Возачка дозвола Б категорија;
 
 

Услови за вршење на работата:

Изборот за соодветен кандидат ќе се врши во рок од: Доколку се пријавиле до 200 кандидати
за работното место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати изборот се
врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот
на рокот за пријавување.  Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат
контактирани.                                                                                                                                                 

                                                                               

   Практикувајќи континуирано вложување во своите вработени, професионализација на сите
процеси и воведување високи стандарди во своето работење, ги поместуваме границите на
регионалниот пазар.  Доколку имате желба да бидете дел од компанија со големо искуство
која го разбира значењето на човечкиот капитал и се грижи за развојот на сопствените
човечки ресурси и нивно натамошно усовршување и унапредување, Ве молиме внимателно
проследете ја следната информација:

СУПЕРВИЗОР

 КОЛА ДООЕЛ  Скопје го објавува следното слободно работно место:

1(еден) извршител на определено време од 6 (шест) месеци со можност за продолжување

Работното време трае 5 работни дена односно 40 часа неделно од понеделник до петок. Од
понеделник до петок започнува во 08:00 часот, а завршува во 16:00 часот.   
Основната нето плата изнесува 26.000,00 денари плус дел од плата за работна успешност.
Вашата кратка биографија испратете ја на следната електронска пошта: hr@kola.com.mk
или доставете ги на Ул.Качанички пат во рок од 5 работни дена од бр.254 од 11.02.2020
година до 15.02.2020 година. со задолжителна назнака Супервизор.

Лице за контакт: Маја Смилевска

- Следење на дневни рути на комерцијалистите за кои е одговорен; 
- Следење и изготвување извештаи за реонот за кој што е одговорен;
- Задавање месечни цели и следење на нивното исполнување;
- Контролирање на продажните објекти за кои е одговорен;
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