
 
  

КАМ ДОО е најголем синџир на маркети во Македонија кој ги применува 

основните принципи на хард дисконт: Висок квалитет и постојано ниски цени. 

Присутни сме во три земји во регионот со повеќе од 100 продавници, а 

успехот на компанијата го обезбедуваат 1.200 вработени кои посветено и 

професионално ја извршуваат својата работа.  

Во потрага сме по амбициозни вработени и нудиме возбудливи задачи и проекти во 

динамична и интернационална средина, бараме личност која ќе му се придружи на нашиот 

тим на позицијата: 

СОРАБОТНИК РЕВИЗОР 

Ваши задачи: 
 

 предлагање и доработка на процедури за работа во координација со главен 
ревизор, секторски директори и менаџери, и ревизија на постојните процедури 

 проучување документи и состојби неопходни за формирање на објективно мислење 

 образложување на наодите во писмена форма и поткрепување со докази 

 проценување дали работењето на субјектот е во согласност со законите, 
подзаконските и интерните акти на компанијата 

 грижа за квалитетно извршување на внатрешната ревизија и примена на сите насоки 
дадени од главен ревизор 

 грижа за евидентирање на ревизорските активности и чување на документите од 
ревизиите 

 изготвување нацрт-ревизорски извештај, кој се разгледува и усогласува со главен 
ревизор 

 подготовка на годишен извештај за извршените ревизии и активности на внатрешна 
ревизија 

 следење на прописи, стандарди, прирачници и упатства кои се од значење за 
внатрешната ревизија и нивната практична примена 

 вршење работи и задачи од делокругот на продажба и логистика, и предлагање на 
програма за секоја поединечна ревизија. 

 

Вашиот профил: 
 
 ВСП (високо образование) – Економски факултет  
 работно искуство минимум 1 година, пожелно во областа (внатрешна ревизија); 
 работното искуство во трговски, услужни, транспортни или логистички компании ќе се 

смета за предност 
 поседувањето овластување и сертификат за внатрешна ревизија ќе се смета за 

предност 



 задолжително познавање на англиски јазик, пожелно познавање и втор странски јазик 
 јаки организациски и комуникациски вештини, можност за работа со рокови и под 

притисок 
 способност за разрешување на проблеми 
 одлични интерперсонални и комуникациски способности, писмени и усни, за 

ефикасна интеракција со персоналот и со другите сектори 
 аналитичен, со раководни и лидерски способности, ориентиран кон оперативна 

ефикасност на работните процеси 
 високоразвиена способност за координирање на трошоци и економичност, 

способност за разрешување на проблеми. 
 

Ние Ви нудиме: 
  

 обемно воведување во работата со обука која ветува напредок и успех во работата. 
Интензивно ќе бидете обучувани од ментор и ќе се запознаете со инструменти кои 
подоцна ќе Ви бидат потребни при самостојно извршувањето на Вашите деловни 
задачи 

 предвидена атрактивна плата + дополнителен бонус, во зависност од успешноста во 
извршувањето на работните задачи  

 регрес за годишен одмор: 33.000 денари 

 слободен ден за роденден 

 ваучер за склучување брак  

 пакет производи за Бадник и Велигден 

 попуст за ноќевање во хотелот „Вилиџ“ во Охрид 

 работа во интернационална компанија,.динамично работење исполнето со нови 
предизвици и можности за стекнување нови искуства и вештини. 
  

Доколку сте во потрага по нови професионални предизвици, мотивирани сте и подготвени 

за нови успеси, испратете персонална биографија (CV) на адреса: КАМ ДОО, Персонален 

оддел, ул. 35 бр. 39, 1041 Илинден или на E-mail: personal@kam.com.mk. 

Апликација за работа можете да испратите и преку нашата интернет-страница: 

www.kam.com.mk 

Изборот ќе се изврши во рок од 15 или 30 дена, во зависност од бројот на пристигнати 
апликации. Само кандидатите кои ги исполнуваат условите ќе влезат во потесниот избор и 

ќе бидат контактирани. 
 

*Компанијата го задржува правото за промена на износот на регрес 
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