
ЛИОН од Свети Николе е успешна компанија, произведувач на квалитетни слатки кондиторски производи. 
Потврда за врвниот квалитет е 20-годишната традиција, присуството на домашниот и на странските пазари, 
како и голем број на добиени меѓународни сертификати за квалитет. Во моментов, брендот LEONA во своето 
портфолио има повеќе од 100 производи. Обемот на производство на кондиторски производи е со постојан 
раст, поради што компанијата активно работи на освојување нови пазари и проширување на палетата на 
производи.  

Смарт Консалтинг Солушнс, за потребите на својот клиент ЛИОН е во потрага по проактивна личност на 
работна позиција: 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ: 

 Минимум средна стручна подготовка - машински/електро смер  
(Високо стручно образование – машински/електро смер ќе се смета за предност); 

 Претходно работно искуство на иста или слична позиција ќе се смета за предност; 

 Способност за тимска и индивидуална работа; 

 Проактивност, иницијативност и желба за континуиран напредок; 

 Развиена способност за одржување на високо ниво на квалитет во работењето 

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ: 

 Се грижи за зголемувањето на ефикасноста на користењето на основните средства и за 
зголемување на интензитетот на производството; 

 Се грижи за правилно водење на техничко технолошкиот процес; 

 Учествува во отстранување на тесните грла во технолошкиот процес и изборот на нови машини и 
уреди; 

 Изработува планови за превентивно одржување на електроинсталациите и опремата како и 
инсталациите во енергетскиот дел; 

 Се грижи за спроведување на мерките за ХТЗ и заштита на општествената имовина; 

 Учествува и врши поправка и ремонт на опрема од производствен погон и опрема од надворешна 
поддршка на производствен погон.  

ПРЕДВИДЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА: 

 Работно време во смени;  

 Локација на работното место - Свети Николе; 

 Динамична, развојна и пријатна работна средина; 

 Компетитивна почетна плата и можност за дополнителни бонуси поради исполнување на норми и 
производни планови; 

 Професионална обука според личните потенцијали и потребите на компанијата; 

 Можност за напредување на професионален план. 

Ве охрабруваме да ја испратите Вашата кратка биографија на vrabotuvanje@scs-consalting.com, најдоцна до 
20.02.2020г. 

Искористете ја можноста и започнете ја својата кариера во Лион. 


