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КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот Скопје, прва и водечка 
компанија во полето на осигурување на Живот во Република Северна Македонија објавува  
 

ОГЛАС за вработување на ПРАКТИКАНТИ за работа  
во позадинска поддршка и во ИТ-секторот. 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ за ПОЗАДИНСКА ПОДДРШКА:  
 

- Студент на Економски факултет; 
- Умешност за тимска работа;  
- Познавање на работа во Microsoft Office; 
- Упорност, истрајност во остварувањето на поставените цели и задачи;  
- Висока мотивираност. 
 

КРИТЕРИУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ за ИТ-секторот:  
 

- Студент од областа на информатичките науки; 
- Основни познавања на релациони бази на податоци; 
- Основни познавања од JavaScript, HTML, CSS и XML; 
- Основни познавања од reporting алатки; 
- Умешност за тимска работа;  
- Упорност, истрајност во остварувањето на поставените цели и задачи;  
- Висока мотивираност. 
 
 

 
 УСЛОВИ: 
 ¬ Стекнување со професионално искуство;  
¬ Работа и координација со личен ментор;  
¬ Унапредување на академскиот развој, кариерниот и личниот развој на практикантот;  
¬ Одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.  
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: - биографија (CV) - мотивационо писмо 
 
Сите заинтересирани кандидати пријавите да ги поднесат најдоцна до ---------.2019 година 
на е-адреса: k.maneva@cro.mk со назнака: Пријава за ПРАКТИКАНТ ЗА позадинска поддршка. 
 

http://www.cro.mk/
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Сите апликации ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата, се 
согласувате Вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни 
места во рамките на Кроациа Осигурување - Живот АД Скопје - Друштво за осигурување на живот, 
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. 
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