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Цементарница УСЈЕ, како компанија чија стратешка определба е поддршка на заедницата 
преку придонес кон развој во сите области, спроведува ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНTСКА 
РАБОТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА МЛАДИТЕ. 
Цементарница УСЈЕ во склоп на Групацијата ТИТАН го потпиша Пактот за поддршка на 
младите на Европската унија (“Pact for Youth”), за зајакнување на партнерството помеѓу 
компаниите и образованието, а во насока на зголемување на можностите за вработување 
на младите талентирани луѓе. 

Доколку сакате да стекнете искуство во интернационална компанија, да се запознаете со 
процесите и функционирањето на магацинското работење, да работите со одличен тим, да 
ги развиете своите вештини и знаења,  

 

Цементарница УСЈЕ АД Скопје  

ГРУПАЦИЈА ТИТАН 

нуди одлична можност  

ЗА ПЛАТЕНА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА  

во МАГАЦИНСКА СЛУЖБА 

ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ НА МЛАДИТЕ 
 
 
Како дел од Програмата, Цементарница УСЈЕ објавува оглас за платена ПРАКТИКАНТСКА 
РАБОТА за 3 практиканти во Магацинската служба. 
 
Програмата ги опфаќа следните области: 
Прием, складирање, евиденција и издавање на материјали во магацин, согласно 
процедурите на Компанијата. 
Поддршка при процесот на автоматизација во Магацинската служба. 
  

Квалификации на кандидатите: 
Кандидатите треба да бидат без работно искуство, дипломирани или во завршна година на 
студиите. 

Пoзнавање на Microsoft Office апликациите 

Посветеност, мотивираност, иницијативност  

Тимска работа и кооперативност 

  

 Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:    

1.    Мотивациско писмо  

2.    Биографија (CV) 

3.    Доказ за завршено образование  
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Огласот трае 7 (седум) дена од денот на објавувањето. 

Ангажирањето во програмата за практикантска работа трае определено време 1 (еден) 
месец, со можност за продолжување. 

Учесниците во програмата ќе добијат Потврда за обученост во соодветната област од 
Цементарница Усје и ќе бидат земени предвид при идни вработувања. 

Аплицирањето се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје 

https://www.usje.mk каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат 
електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи. 

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи. 

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју. 


