
 

 

 
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 живеењето.Со најдолга традиција на пазарот работиме преку две децении.  

 

Нашата спортска фамилија ја сочинуваат преку 700 вработени и преку 80 малопродажни 

објекти во регионот. Во неа секогаш се добредојдени луѓе со константна цел за подобар 

учинок, за учење и за унапредување во работата. По тој повод бараме особа за следното 

работно место: 

 

Референт за он-лине продажба 
место на работа: Скопје 

 

Главни одговорности: 

• Евидентирање на уплатите од купувачите во соодветната табела врз основа 

на извештаите од финансии 

• Соработка со одговорните за испорака на пратките (проверка на статусот на 

пратките и нивно преусмерување) 

• Одговарање на меилови и обработка на примените порачки (резервација на 
артиклите во продавниците за порачките преку  сајтот) 

• Водење сметка да не постојат ненаплатени средства подолго од 10 дена, од 
страна на курирската служба за преземени нарачки  

• Секојдневно и во текот на целиот ден  симнување на нарачките од сајтот и 
меилот и нивно внесување во соодветна табела; 

• Секојдневно и во текот на целиот ден праќање на барањата во продавниците 

по електронски пат за пренос во он лајн продавницата врз основа на 

симнатите нарачки  

• Изработка на сметки (фактури), нивно проследување до продавниците и 
известување исклучиво на купувачитѕе кои порачале производи од дома (по 
интернет) како и нивно евидентирање; 

• Изготвување и испраќање на месечни извештаии до продавниците и 
дирекцијата, врзани за прометот по каталошка продажба за тековниот 
месец; 

• Водење на евидеција за пристигнати рекламации; 



• Контрола и проверка на статусот на пратката со одговорната курирска 

служба 

• Работа на унапредување на ефикасноста на административните функции на 

сајтот  

• Работа на унапредувцање на изгледот, функционалноста и ефикасноста на 

сајтот за каталошка продажба во соработка со маркетингот 

• Осмислување на акции на сајтот, учествување во формирањето на цена за 
сајтот и давање предлог за зголемување на продажбата и оперативниот 
профит на он-лајн продавниците  
 

 

 

Потребни квалификации и вештини: 

• IV степен во природни или општествени науки 
• Пожелно искуство на исти или слични работни места 
• Задолжително познавање на англиски јазик (средно ниво) 
• Одлично познавање на работа во пакет MS Office (Excel- напредно ниво) 
 
 
 

Можете да очекувате: 
• Динамично работно опкружување 
• Можност за постојано подобрување и развој 

 

Само кандидатите кои ќе влезат во потесната селекција ќе бидат контактирани. 

Вашиот CV  и мотивациско писмо испратете го електонски на e-mail адреса 

posao@djaksport.com 

mailto:posao@djaksport.com

