
 

Компанијата Д спортска опрема е создадена со идеја да внесе здрав дух во сите 
сегменти од животот со најпопуларните спортски брендови, препознатлива 
услуга и стабилен бизнис. Повеќе од две децении работиме со најдолга традиција на 
пазарот. 

Нашата цел е доверливо купување на спортска опрема и задоволство на нашите 
клиенти, додека со континуитет на стабилен бизнис ја негуваме одговорноста кон 
нашите вработени. 

Нашето спортско семејство се состои од над 700 вработени и преку 80 
малопродажни објекти во  Србија, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. 
Секогаш ги поздравува луѓето чија единствена постојана стремеж е: за подобри 
перформанси, за учење и за подобрување на работата. Во оваа прилика се бара лице 
за работното место: 

СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАБАВКА 
место на работа: Скопје 

 

Главни обврски: 

• Активно учество во планирање на нарачката и продажбата на стоки 
• Планира и учествува во множеството асортимани и брендови, како и во 

развојот на брендови преку продажната мрежа 
• Оперативно управување со асортиманите преку системот 
• Изработка на  цени за онлајн продажба и малопродажба 
• Следење и анализирање на продажбата на стоки и залихи во однос на 

планираното 
• Промовирање на  продажба преку соработка со малопродажните места и 

дизајнирање на маркетинг кампањи 
• Овозможува испорака на стоки на време, со правилен избор и во оптимални 

количини 
• Подготовка и испраќање извештаи и анализи до претпоставените 
• Изработка на ценовници и нивелирање за сите брендови 
• Изработка на ценовници и нивелирање за МПО и онлајн продавница 

 

Потребни квалификации: 

• VII степен по економија или организациски науки 
• Минимум 2 години работно искуство во набавка на стоки во малопродажни 

системи 
• Напредно познавање на MS Office пакетите, особено Excel 
• Задолжително познавање на англиски јазик (напредно ниво) 
• Интерес за спорт и спортска опрема 
• Изразени аналитички вештини 



• Изразени комуникациски вештини и ориентација кон тимска работа 
• Самоиницијативност, флексибилност и истрајност во работата 
• Подготвеност за патување 

 
Можете да очекувате: 

• Бонус во согласност со постигнатите резултати 
• Можност за постојано усовршување и развој 
• Динамична работна средина ориентирана кон постигнување цели 

 
Доколку сакате да станете дел од нашето спортско семејство, испратете го 

вашето CV и мотивационо писмо на posao@djaksport.com. 
Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг. 

Доверливоста на кандидатот е загарантирана. 
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