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Комерцијален оглас

Маркетинг: ++389 (0) 25511723; ++389 (0) 25511727; marketing@novamakedonija.com.mk 

Врз основа на Член 22 став (1) и член 23 став (1) и став (2) од Законот за
Работните односи и Правилникот  за систематизација на работните места на вра-
ботените, Здружението за заштита на авторски м узички права “ЗАМП” од
Скопје на ден 28.03.2019 година  го распишува следниот :

О Г Л А С
ЗА   ВРАБОТУВАЊЕ 

За потребите од засновање на работен однос на работник на определено
време – 6 месеци, за извршување на работни задачи во Здружението за заштита
на авторски музички права-ЗАМП Скопје, за следното работно место:  ПЕРЦЕП-
ТОР

Потребни квалификации и способности :
-Висока стручна подготовка Правен факултет                    
-Најмалку две години работно искуство во авторското право и сродните права
-Активно познавање на странски јазик (Англиски или Француски)
-Положен возачки испит Б категорија
-Познавање на работа со компјутер

Услови и бенифиции
-работното време исполнува 40 часа- полно работно време
-распоредот на работното време е од 08-16 часот
-Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)
-Гарантирана  основна нето месечна плата од  25.000,00 денари

Потребни документи
-СВ биографија
-Доказ за завршено образование
-Доказ за положен возачки испит Б категорија
-Доказ за активно познавање на странски јазик (Англиски или Француски) 

Огласот трае 8 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето.
Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45 (чеириесет и

пет) дена по завршувањето на огласот.
Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на е-

маил адреса zamp@zamp.com.mk, со назнака Оглас за вработување на Перцеп-
тор, или на адреса Ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.28, 1000
Скопје.Контакт телефон 02 3122 301.

Доколку Вашите квалификации ги исполнуваат нашите потреби и барања, те-
лефонски или писмено ќе бидете повикани на разговор.

Здружение за заштита на авторски музички права ЗАМП                                                                                                                
Претседател на Управен одбор         

Григор Копров, с.р.


