
 

 
Специјалист за информатичка технологија 

           Потребни квалификации 

 

• Универзитетско образование Електротехнички факултет, Факултети за 

информатички технологии (или завршена академија од областа на 

информатичката технологија) 

• Претходно работно искуство на иста или слична позиција најмалку 2 години 

• Сертификати за завршени обуки во областа на информатичката технологија 

• Одлично познавање на Microsoft технологии (Windows Server, Microsoft SQL) 

• Познавање и работа со мрежна опрема и технологии 

• Одлично познавање на англиски јазик 

• Одговорност, комуникативност и флексибилност 

 

• Способност за тимска работа и решавање на проблеми 

•  

• Познавање на мрежи, мрежна и компјутерска опремаАдминистрирање на 

компјутерски мрежи, комуникација со вработени 

•  

• Одлично познавање на англиски јазик, 

 

 

Работни Одговорности 

 

• Манипулирање со инвентар од ИТ опрема (документација, залихи) 

• Имплементација на ИТ решенија 

• Инсталација на компјутерски уреди и нивно техничко оддржување 

• Администрирање на компјутерски мрежи, комуникација со вработени 

• Конфигурирање на хардвер, изведување на хардверски и софтверски инсталации 

и надградби, решавање на секојдневни системски проблеми 

• Изготвува извештаи согласно процесите кои ги води 

• Инсталира и мониторира различни мрежни елементи 

• Работа во системите за материјално работење и системите на каси 

• Мониторирање, одржување, пуштање во употреба и надградби на системи за заштита 

• Мониторинг, одржување и надградби на апликативни системи 

• Оперативни и административни активности поврзани со работата 

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

• Само апликациите со назнака за конкретна позиција ќе бидат контактирани. 

• Само кандидатите кои ќе ги исполнат критериумите ќе бидат повикани на разговор за 

вработување. 

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 петок по однапред утврден распоред. 

 

mailto:hr@ramstore.com.mk

