
Инбох ДООЕЛ Скопје, најуспешниот професионален архивски и дата центар во Македонија, кој на 
своите клиенти им нуди врвна заштита на податоци и документи во своите физички и дигитални 
архиви, поради зголемен обем на работа има потреба од вработување на енергични, проактивни 
кандидати кои се насочени кон континуиран професионален раст и развој, за работната позиција:

  АСИСТЕНТ ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

ИЗБРАНИОТ КАНДИДАТ ЌЕ БИДЕ ЗАДОЛЖЕН ЗА:

Прием, распоредување и архивско евидентирање на сите интерни документи, како и и целата 
документација и пошта пристигната од надвор а доставена преку пошта; води деловоден протокол и 
помошни книги за евиденција за примената и испратената пошта (регистар, интерни доставни книги 
и др.); врши скенирање на целата пристигната документација од надвор, интерна документација, 
фактури и сл; се грижи за навремено испраќање на итните пратки; ракува со печатите и штембилите 
на компанијата.

КАНДИДАТОТ ТРЕБА ДА ПОСЕДУВА:

• Да има завршено најмалку средно образование
• Работно искуство на позиција ‘’Асистент за канцелариско и архивско работење’’ од најмалку 1   
  години                              
• Познавање на англиски јазик ќе се смета за предност
• Работно користење на компјутер – MS office ( word, excel )
• Способност за самостојна работа и работа во тим
• Одлични комуникациски и интерперсонални вештини
• Планирачки и организациски способности

Вашата професионална биографија и мотивациско писмо испратете ги на jobs@inbox.com.mk, 
најдоцна до 13.09.2017 година, со назнака: ‘’за оглас за Асистент за канцелариско и архивско 
работење’’.

Сите апликации ќе бидат третирани со строга доверливост. Само селектираните кандидати ќе бидат 
повикани на интервју.

Работното време започнува од 08:00 часот до 16:00 часот, од понеделник до петок.
Согласно Законот за заштита на лични податоци Ве молиме во Вашата порака да наведете дали 
прифаќате Вашите податоци да се чуваат во базата на Инбох за идни вработувања. Доколку нема 
никаква напомена, податоците ќе бидат уништени.

Инбох ќе изврши избор на кандидат во рок од 3 месеци од завршувањето на рокот за пријавување на 
овој оглас.


