
 

 
ПРИДРУЖИ СЕ НА НАШИОТ УСПЕШЕН ТИМ  

на позицијата 
 

Специјалист за човечки ресурси 
 
 

ЕОЅ Матрих е дел од групацијата ЕОS, водечка финансиска компанија во Европа и експерт во областа на 
наплата и откуп на побарувања. ЕОЅ е компанија присутна во 26 земји во светот, со околу 7,000 вработени и 
насекаде во светот нуди еднакви можности за вработување и обука. 

Кандидатот што го бараме: 
 Има високо образование (предност се смета Менаџмент со човечки ресурси, Психологија, 

Економија) 
 Има работно искуство на слична позиција или на друга позиција поврзана со човечки ресурси, 

најмалку од 1 година 
 Одлично познава и користи пишан и говорен англиски јазик  
 Има одлично познавање на МS Office (работа со програми/ софтвер за човечки ресурси ќе се 

смета за предност) 
 Е високо самомотивирана личност за развој, воспостваување и имплементација на нови системи 

(во рамките на системот за менаџирање со човечки ресурси) 
 Има упорност и способност за градење личен авторитет и интегритет 
 Има способност за препознавање и медијација при конфликти во компанијата 
 Има способност за воспоставување доверба со сите нивоа во компанијата 
 Користи флексибилност во пристап и мотивација на различни вработени 
 Вложува во континуиран личен развој и усовршување 

 
Нашиот Специјалист за човечки ресурси 
 Ги планира и организира работите поврзани со функцијата Управување со човечки ресурси 
 Ги анализира и контролира сите процеси за ЧР и ја ажурира систематизацијата 
 Работи на развој и спроведување на политиките за човечки ресурси и системот за управување со 

учинок 
 Утврдува потреба од вработени, врши регрутација и селекција 
 Обезбедува услови и програми за личен развој и мотивација и на вработени 
 Се грижи за разбирање и почитување на законската регулатива од страна на вработените, 

вклучително БЗР и ППЗ 
 

Придобивки: 
 Работа во интернационална компанија со препознатлива корпоративна култура 
 Одлична работна атмосфера и меѓучовечки односи 
 Можност за работа со ментори, за напредување и сопствена реализација. 
 
Заинтересираните кандидати/ки треба да ги достават своите биографии најдоцна до 10.07.2021  на 
impulsi@impulsi.com.mk 
 
                                                       


