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Виатор и Вектор Скопје е една од водечките логистички компании во Македонија, со 
традиција од 55 години, со 14 испостави низ Македонија и повеќе од 70 вработени.  
На своите клиенти им нуди модерни логистички решенија во областа на 
меѓународниот транспорт, царинењето, меѓународниот транзит, складирањето и 
домашната дистрибуција.  
 

Соработник во одделение за меѓународен транспорт (М/Ж) 
Скопје 

 
Опис на работното место: 
Работното место опфаќа организација на транспорт и целосна административна 
поддршка на нашите клиенти во областа на меѓународниот транспорт. Ќе бидете 
одговорни за одржување на долгорочни односи со клиентите, како и за барање на 
оптимални логистички решенија во областа на меѓународниот транспорт. 
 
Ваши задачи и одговорности: 

- Организација на транспорт во согласност со барањата на клиентите, 

- Контакт и координација со потпревозници и логистички центри, 

- Припрема на понуди и договори со клиенти, 

- Проверка на документација за царинење, 

- Грижа за наплата на побарувања од клиенти, 

- Следење на пратки, изработка на фактури за клиенти, 

- Решавање на рекламации, 

 
Очекуваме: 

- VII степен на едукација (пожелно Економски или Машински факултет),  

- Без работно искуство (Работно искуство во областа на транспортот ќе се смета 

за предност, но не е задолжително),  

- Точност и одговорност, 

- Активно познавање на англиски и српско/хрватски јазик,  

- Одлични комуникациски способности,  

- Способност за работа во тим, 

- Преговарачки и продажни способности, 

- Познавање на MS Office, претежно MS Excell. 

 
Нудиме: 
 
Ви нудиме работа во успешна македонска компанија, во средена работна околина 
заедно со тим на млади, одлични и динамични соработници. Нудиме можност за 
дополнителна обука во областа на логистиката како и можност за изучување на 
странски јазик за потребите на нашето работење.    
 
Вашата пријава заедно со приложено CV ja очекуваме најкасно до 10.10.2021 година 
на емаил: aleksandar.spasovski@viator-vektor.mk со назнака: Соработник во транспорт.  
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