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Snow Sports Academy d.o.o. 

Duško Popovič 2 a 

1230 Gostivar 

Makedonija 

 

 

распишува јавен конкурс за работно место 

СУПЕРВИЗОР BO СКИ-АКАДЕМИЈА 
 

Snow Sports Academy д.о.о. распишува конкурс за работно место СУПЕРВИЗОР BO 

СКИ-АКАДЕМИЈА на определен рок, за работа во ски центарот Маврово (Заре 

Лазарески) во текот на зимскиот период. 
 

Работно место СУПЕРВИЗОР СКИ-АКАДЕМИЈА (1 место) 

 

Конкурсот е отворен за кандидатите: 

o со висока стручна подготовка во областа на маркетингот; 

o со организациони и координаторски вештини; 

o способни за лично проценување и известување; 

o со искуство во управување со човечки и финансиски ресурси; 

o со искуство во комуникација со претставници од јавниот сектор и 

медиумите; 

o со познавање на националното законодавство; 

o со познавање на меѓународната и националната финансиска пракса; 

o со оперативно знаење и способност за користење на компјутерски 

апликации и бази на податоци; 

o исклучително комуникативни; 

o со одлично говорно познавање на три странски јазика; 

o со наполнети 18 години возраст; 

o што ќе бидат на располагање од 22.11.2015 до 10.04.2016. 

 

Потребна документација: 

- CV; 

- работна биографија; 

- мотивациско писмо; 

- Листа на препораки со контакти. 

 

 

 

Snow Sports Academy за време на соработката нуди: 
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- одлични услови за работа во динамично окружување; 

- цела потребна опрема и останати работи за оптимална и функционална работа; 

- исхрана; 

- mожност за евентуална работа и на други проекти. 

 

Сите пријави со потребната документација и контакт број да се праќаат на:  

uros@snowsportsacademy.eu до 13. ноември 2015.година. 

 

 

Ги охрабруваме кандидатите да не праќаат типски мотивациски писма, туку накратко 

да ги образложат мотивите За работа во Snow Sports Academy. 

 

Сите правовремено пристигнати пријави ќе бидат разгледани до 20. ноември 

2015.година. Сите кандидати кои ќе влезат во втор круг, ќе бидат известени за исходот 

на пријавата. Сите информации прибрани во текот на траењето на конкурсот ќе бидат 

чувани во заштитена електронска база на податоци и Нема да бидат користени во други 

цели. 

 

Словеначки Бистрица, 26. октомври 2015. Година. 
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