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ОГЛАС ЗА РАБОТА 

 

Бараме млада мотивирана личност која е спремна да одговори на предизвиците на онлајн 

пазарот и да се придружи на меѓународната e-shop групација My Home s.r.o. која во 

Македонија функционира преку Сликоманиа д.о.о.е.л. 

Ние сме онлајн фирма, присутна на 13 европски пазари, која благодарение на силниот раст 

има постојана потреба за нови ентузијасти во својот тим. Како мал колектив , навистина сме 

флексибилни во барањето нови решенија за онлајн продажбата и им нудиме на нашите 

потрошувачи најголема вредност по најниски цени. 

Дали би сакале и Вие да ни се придружите? :) 

 

Бараме: 

Позиција:   Поддршка за онлајн продажба за Македонија и Бугарија 

Опис на работната позиција:  

Поддршка на онлајн продажбата е нашата прва фронт линија на пазарот. Нашите агенти се 

во постојана комуникација со пазарот и дознаваат што сакаат потенцијалните потрошувачи. 

На тој начин му помагаат на тимот во продажбата, да се пласираат производи на пазарот, 

кои на најдобар можен начин ќе ги задоволат неговите потреби. Квалитетниот превод, како 

и прилагодувањето на промоцијата на  локалниот пазар е навистина значајно, а со тоа и 

преводот на производите и дополнување на нашите понуди со нови производи, се двата 

главни столба за настапот на локалниот пазар. 
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Потребни вештини: 

Јазици:  бугарски (комуникациа), српски ( разбирање ),  

англиски ( средно ) 

Education:  образование во маркетинг-менаџмент ќе се смета за предност, но не 

е неопходно 

Работа на PC:  Microsoft office (основно ниво), Google Doc (основно ниво), Skype 

(основно ниво), сите други компјутерски вештини се корисни 

Лични особини: Став за решавање на проблеми, самоувереност, амбициозна личност, 

личност која не се плаши од предизивици 

Работни особини:      Личност која брзо учи, мотивирана да научи дополнителни работи, 

спремна понекогаш да работи и прекувремено ( платен overtime ), 

фокусирана на детали, тимски играч, 

Работно искуство: Секое (не)релевантно искуство е добредојдено, но не и неопходно 

 

Понуда на фирмата: 

Работни услови: Работа во бизнисот на иднината, работа во динамично деловно 

опкружување, службен лаптоп, службен телефон 

Вештини: контакт со потрошувачите, онлајн продажба, поддршка на 

(големо)продажба, поддршка на извоз-увоз, логистика facebook 

marketing, Google AdWords, time management, project management 

Работно место: Работа од дома, можност за заминување на службени патувања 

Работно време: 08:00 - 16:00 

Почеток на работа: во период од  01.09 -15.09.2017 (доколку не се договори на друг 

начин).  Договорот е на ограничено времетрање од 9 месеци, со 

можност за продолжување. 

 


