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РАБОТНО МЕСТО ЗА КОЕ
АПЛИЦИРАТЕ

Претставник за продажба на машинска опрема

РАБОТНО ИСКУСТВО
07/01/1995–02/08/2008

машински техничар
Технозавод Делчево, Делчево (Република Македонија)
▪ одржување на машинска опрема;
▪ супервизија на процес на производство на алармни уреди за противпожарна заштита

01/03/2008–Сега

Одговорен машински техничар
Металски завод Тито, Скопје (Република Македонија)
▪ одржување на машинска опрема
▪ планирање на процеси на производство на машинска опрема
▪ одговорен за соработка со надворешни соработници

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
01/09/1988–10/06/1992

Машински техничар

EQF нивоl 5

Електромашински училишен центар Михајло Пупин, Ресен (Република Македонија)
Општи
▪ француски, англиски, математика, македонски
▪ физичко образование
Стручни
▪ електротехника
▪ машински елементи
▪ основни на машинско производство
▪ технологија на машинска обработка
▪ термотехника

01/09/1992–10/06/1994

Виш машински техничар

EQF нивоl 6

Виша стручна машинска школа РУЕН, Кочани (Република Македонија)
Општи
▪ француски, математика
Стручни
▪ машинско инженерство
▪ енергетика
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▪ автоматско управување
▪ мекатроника и инженерство
▪ машински материјали
ЛИЧНИ ВЕШТИНИ
Мајчин јазик

Македонски

Други јазици

РАЗБИРАЊЕ

ЗБОРУВАЊЕ

Слушање

Читање

француски

B2

B2

Англиски

B1

B1

Српски

B2

B2

ПИШУВАЊЕ

Говорна интеракција Говорна продукција

B1

B1

B1

B1

A2

A2

B2

B2

B2

DELF сертификат B1

Ниво: А1/А2: Основен корисник - Б1/Б2: Самостоен корисник - Ц1/Ц2: Искусен корисник
Заедничка европска референтна рамка за јазици

Комуникациски вештини

Организациски/менаџерски
вештини
Вештини и знаења поврзани со
работата

▪ добри вештини за комуникација стекнати во тек на работа како погонски машински и
одговорен за соработка со надворешни соработници техничар во Метски завод Тито
тимска работа и лидерство: во моментов сум одговорен за тим од 40 машински техничари

▪ прецизност и точност
▪ одговорност
▪ обучување на нови практиканти во машинско производство

Компјутерски вештини

▪ добро владеење со платата на алатки од MS Office пакетот (процесирање на текст,
табеларни пресметки, презентација, електронска пошта)
▪ Corel Draw
▪ AutoCAD за дизајнирање на машински елементи
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