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Врз основа на член 22 став 2. и член 23. став 2. од Законот за работни односи, Кроациа Осигурување АД – Друштво за 
осигурување на Живот со седиште на Ул. СВ. Кирил и Методиј, бр.20, 1000 Скопје, на ден 08.08.2017 година распишува: 

 

 О Г Л А С 
за пополнување на 1 (едно) работно место 

КООРДИНАТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ЗАСТАПНИЧКА МРЕЖА ЗА РЕГИОН КУМАНОВО 
 

АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА ОВАА РАБОТНА ПОЦИЗИЈА ДОКОЛКУ: 

 СОНУВАТЕ ЗА МЕНАЏЕРСКА ПОЗИЦИЈА која ќе Ви овозможи да постигнете 
одлични резултати со помош на работата на други луѓе; 

  ИМАТЕ ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ, умеете да ги мотивирате луѓето околу Вас и 
да ги водите кон целта 

 Не прифаќате ништо помалку од НАЈДОБРО и затоа сакате да градите кариера 
во НАЈДОБРАТА ЖИВОТНО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА во Македонија 

 Сакате да бидете наградени и соодветно компензирани за секоја успешно 
завршена задача– сакате Вашата плата да е одраз на Вашите успеси и да е 
неограничена! 

 Сакате да бидете дел од успешен тим кој постојано се надградува со обуки и 
знаење, мотивиран тим од професионалци кои работат во тимска атмосфера, 
тим кој признава само УСПЕХ! 

 Се сметате себеси за комуникативни, позитивни, борбени, упорни, истрајни, 
прилагодливи, несебични....НАЈДОБРИ! 

 

УСЛОВИ:   

 Избраните кандидати ќе работат со полно работно време - неделното работно време е 40 часа; 
 Континуирано посетување на обуки;  
 Исклучителна можност за напредување со конкретно претставен кариерен план;  

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

- биографија (CV) 

- мотивационо писмо 

 

Ве охрабруваме да ни испратите Ваша биографија и писмо во кое ќе ја наведете причината која Ве 

поттикна да аплицирате за оваа позиција, најдоцна до 27.08.2017 година на адреса: Ул.СВ. Кирил и 

Методиј, бр.20, спрат II, 1000 Скопје, Р. Македонија или на е-mail адреса: s.mihajlovski@cro.mk, со 

назнака: Пријава за вработување – Координатор за управување и развој на застапничка мрежа за 

Куманово.  

 
Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на 
апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за 
пополнување на слободните работни места во рамките на Кроациа Осигурување - Живот АД Скопје, сè 
додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност 
Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обратиме за да Ве повикаме на 
разговор. 


