
 

Kомпанијата Д спортска опрема e формирана со идеја дека најпопуларните спортски 
брендови, препознатливи по услугата и стабилното работење, внесе здрав дух во сите 
сегменти од живењето. Со најдолга традиција на пазарот работиме преку две децении. 

Нашата спортска фамилија ја сочинуваат преку 700 вработени и преку 80 малопродажни 
објекти во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора. Во неа секогаш се 
добредојдени луѓе со константна цел за подобар резултат, за учење и за унапредување во 
работата. По тој повод, потребна ни е личност за работно место: 

 

МЕНАЏЕР ЗА СИНДИКАЛНА ПРОДАЖБА  

Место на работа: Скопје  

 

 

Работни обврски: 

• Потпишување договори со нови коминтенти; 

• Посета на коминтентите на неделно и месечно ниво; 

• Исполнување на зададените планови за продажба по коминтенти; 

• Прием и сортирање со документација од малопродажба; 

• Контрола на исправноста на сметките за административна забрана; 

• Внесување и обработка на сметките во ASW програмот; 

• Сортирање и групирање на административните забрани по коминтенти и подготовка за 

испраќање; 

• Испраќање за плаќање во определените рокови; 

• Евиденција на грешки и контактирање со продавниците заради отстранување на истите; 

• Испраќање фактури на коминтентите; 

• Евидентирање на уплатите од коминтентите низ системот и контрола на наплатата 

• Евидентирање на нови договори и коминтенти; 

• Врз основа на извештајот, информирање на комерцијалистите и коминтентите за 

недостатокотна списоци за правилно евидентирање на плаќањата. 



• .Потребни квалификации 

• III/IV степен стручна спрема во природни или општествени науки 

• Пожелно е искуство во работа со синдикална продажба 

• Познавање на работа во MS Officе пакетот 

• Изразена брзина и прецизност во работата 

• Ориентираност кон деталите 

• Флексибилност и спремност за работа со рокови 

• Користење на сопствено возило 

• Работа на терен 

Можете да очекувате: 
• Работете во стабилна компанија 
• Редовна и стимулативна заработка 
• Бонуси во согласност со перформансите 
• Можност за професионален развој 

 

Вашето CV  и мотивациско писмо испратете ги електронски на e-mail адреса 

posao@djaksport.com. Само кандидатите кои ќе влезат во потесна селекција ќе бидат 

контактирани. 
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