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Zaedno do vistinskata cel!

Оваа брошура е наменета за самопомош во процесот
на барање работа. Ќе ви помогне да научите како да се
претставите себеси пред работодавачите во најдобро светло.
Ќе ви помогне да ја подготвите вашата професионална
биографија, пропратно писмо или молба за работа, како да се
подготвите за интервју со работодавачите...
Прочитајте ја и препорачајте ја на вашите блиски. Може
да биде од помош. Може дури да ви даде идеја за некој
прашања што би можеле да ги поставите во Агенцијата за
вработување.
Ние секако сме секогаш тука за вас, а нашите услуги, се
разбира, се БЕСПЛАТНИ!
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Zaedno do vistinskata cel!

Како да најдам работа?
Нашата основна идеја е со оваа брошура да ви го
олесниме пристапот до слободните работни места, да
ви помогнеме да го изберете своето занимање, како да
ја напишете својата професионална биографија (Curriculum
Vitae CV) како да се подготвите за интервју со работодавачот,
како да напишете мотивирачко писмо и на крајот како да ја
најдете посакуваната работа. Се разбира дека услугите на
Агенцијатa за вработување на Република Македонија
секогаш ви стојат на располагање.

Добредојдовте

Побарајте ги
нашите услуги,
тие се БЕСПЛАТНИ.
Оваа публикација e изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност
на конзорциумот GVG - Arbetsförmedlingen и на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.
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Што сакам и што знам да
работам?
Ова се две основни прашања на кои треба да си
дадете одговор пред да продолжите со активното
барaње работа. Веројатно е полесно доколку веќе
сте работеле, па знаете дали таа работа ви одговара
или не, и дали во вашата околина имало работни
места на кои би сакале да работите. Но, и ако ова
треба да ви биде прво вработување, важно е реално
да ги процените своите способности и можности и да
донесете правилна одлука.

www.avrm.gov.mk
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•
•
•

Дали ви е ова прво вработување?
Дали сте биле вработен па сте останале без работа?
Дали сте подготвени да се обидете нешто ново?
Откако ќе си одговорите на овие прашања подготвени сте да продолжите
понатаму. Еве уште неколку прашања кои би требало да си ги поставите.

Честопати работењето
од дома е интересно
за работавачитите,
од причина што не
мораат да обезбеду
ваат работни услови
за вас, а важно им
е само успешно да
ја вршите работата.
Вас, пак, ви дозволува
распределување на
работното време на
начин кој најмногу ви
одговара, особено ако
имате мали деца, ако
трошите многу време
патувајќи до работното
место...
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Какво работно искуство имате?
Сакате ли да работите нешто слично со последната работа што ја
имавте?
Какво е вашето образование, и дали сте подготвени за дополнително
обрзование?
Какви вештини поседувате и во кои подрачја? Дали би сакале да ги
подобрите вашите способности?
Во која област сте најдобри?
Што ве интерсира најмногу?
Дали имате некоја вештина која би можела да ги интересира
работодавачите?
Повеќе сакате да работите сами или во група (тим)? Дали се снаоѓате
добро во двете ситуации?
Повеќе ви одговара работа во затворен или на отворен простор?
Дали сакате да патувате во текот на работата?
Дали би работеле во друг град?
Дали би работеле од дома?
Агенција за вработување на Република Македонија

Каде да барам работа?
Овде ќе се обидеме да ви помогнеме да откриете каде
да ги побарате слободните работни места.

Каде е моето рaботно место?
Ова прашање си го поставувааат повеќето луѓе
што бараат работа. Не постои едноставен одговор.
Работните места се насекаде околу вас. Во
фабриките, во установите, дури и во маркетите околу
вас, понекогаш во соседниот град или соседната
држава, но, најбитно е да размислите што знам да
работам и што сакам да работам.

www.avrm.gov.mk
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Повеќето работодавачи ги објавуваат своите
слободни работни места во весниците. Честопати и
во електронските медиуми. Исто така имаат обврска
да ги објават во Агенцијата за вработување, а ние ги
објавуваме на веб порталот на Агенцијата. Дали сте
размислувале да се јавите на некој оглас? Знате ли да
ја напишете својата биографија? Знаете ли да напишете
писмо и да објасните зошто сакате да работите во таа
компанија? Дали сте подготвени да отидете на интервју
со работодавачот? Дали некогаш сте помислиле дека би
можеле својата биографија да ја однесте во посакуваната
компанија иако немаат објавен оглас за вработување.
Голем дел од успешните компании имаат сопствена
база на податоци за лица што пројавиле интерес да
работат за нив. Дали сте подготвени да го проширите
своето знаење, да одите на обука, преквалификација или
доквалификација.
Агенцијата за ваработување има своја база на баратели на
работа, во која е наведено нивното образование, работно
искуство, интереси за работа, а истите, преку вработените во
Агенцијата за вработување, се достапни на работодавачите.
Исто така организира куресви за компјутери, странски
јазици обука, преквалификација и доквалификација според
потребите на работодавачите, обуки за дефицитарни
занимања и други видови обуки. Слободно обратете се до
нашите служби, ќе бидете вклучени во нашите услуги за
успешно барање работа во Работните клубови. Се разбира,
сите услуги се бесплатни.

6

Агенција за вработување на Република Македонија

Образованието
е добра основа
Многу млади луѓе, си го поставуваат прашањето:
Зошто да продолжувам со обрзованието кога и
така не можам да најдам работа? Одговорот на ова
прашање е едноставен – за да ги зголемите своите
шанси за наоѓање работа, особено да најдете добро
платена работа која посакувате да ја работите. При
изборот на вашето образование се разбира дека
треба да ги следите сопствените желби. Најлесно се
учите нешто што ве интересира и што се однесува
на саканото идно занимање. Меѓутоа потребно е да
се запознаете и со барањата на пазарот на трудот.
Какви работници се бараат, во кои занимања? Овие
податоци можете да ги добиете директно во центрите
за вработување или на веб порталот на Агенцијата
за вработување. Ние правиме истражување со
работодавачите за потребите од вештини на пазарот
на трудот. Независно, што и да изберете, доброто
образование, дури и кога не е во директна врска со
работата што ја барате, е добра основа за развој на
вашата идна работна кариера.
www.avrm.gov.mk

Бидете активни
Побарајте информации за слободните
работни места на нашиот веб портал.
Оставете ја вашата биографија,
заинтересирајте ги работодавачите да
ве изберат токму вас и да ви понудат
вработување.
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Започнете сопствен бизинис

Пробајте повеќе алтернативи

Дали сте размислувале да започнете
сопствен бизнис и да се вработите
по пат на самовработување? Дали
знаете нешто за водење на сопствен
бизнис? Доколку сметате дека имате
знаење и способност да раководите
со сопствен бизнис, тогаш е добро да
основате сопствена фирма. Сепак, за
тоа ви е потребна добра подготовка.
Побарајте информации во Агенцијата за
вработување за финансиската подршка и
обуките што можете да ги добиете.

Постојат многу слободни работни места објавени на
интернет или во весниците за кои не се информиравте
на време. Затоа треба да ги вклучите сите што можат
да помогнат:

Неколку правила за
планирање сопствен бизнис

•
•
•
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Не планирајте засекогаш. Почнете
со работа, учете и менувајте го
планот во зависност од условите.
Прилагодувајте се на промените и
планот ќе се остварува.
Послушајте ги советите на другите
луѓе, но, сепак на крајот, донесете
сопствена одлука.
Пронајдете успешни луѓе кои
започнале сопствен бизнис и следете
го нивниот пример. Може многу да ви
користи за вашиот бизнис.

•
•
•
•
•
•

Роднини
Пријатели
Познајници
Соседи
Соработници и бивши соработници
Професори и бивши професори

Сите овие луѓе имаат пријатели и роднини, а тоа прави
голема група луѓе. Важно е да добиете што повеќе
информации. Размислете за ова, можеби ќе дознаете
за некои работни места за кои не сте ни знаеле дека
постојат или дека ви се допаѓаат. Можеби се тоа вашите
идни работни места.

Агенција за вработување на Република Македонија

Прашања што треба да си ги
поставите за работните места што ве
интересираат

•
•
•

Какви знаења и вештини ми се потребни?
Што ќе ми бидат работните задачи?
Што треба да направам за да ја добијам
работата?

Обидете се да направите реална проценка на
сопствените можности. Разговарајте за овие
прашања со повеќе луѓе кои можат да ви дадат
корисни информации при барањето работа. Во
тие разговори можеби ќе откриете повеќе нови
алтернативи. Можеби ќе треба да размислите за
различно работно место од она што сте сакале да
го добиете на почетокот. Можеби ќе треба да го
промените начинот на кој барате работа.

Покажете интерес
Некои работодавачи примаат апликации
од луѓе заинтересирани за работа кај нив
и ако немаат објавено оглас за слободни
работни места. Доставете ја вашата
биографија и писмото во кое ќе ја покажете
својата заинтересираност до потенцијалниот
работодавач. Немате што да изгубите,
но можете многу да добиете. Честопати
работодавачите знаат да ја ценат ваквата
иницијатива. Преземањето иницијатива ја
покажува вашата мотивираност за работа.

Кога ќе го побарате работодавачот

•
•
•
•

www.avrm.gov.mk

Претставете се
Прашајте дали го добиле писмото
со интерес, дали писмото го добил
вистинскиот човек.
Прашајте кога имаат план да
вработуваат нови работници
Прашајте дали ви се потребни некои
дополнителни знаења или вештини за
вработување според нивните потреби.
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Кога ќе го пишувате писмото

•

Напишете го точниот назив и адреса

•

Доколку фирмата има службеник

•
•
•

на фирмата на која се обраќате
одговорен за човечки ресурси дознајте го неговото име.
Бидете куси и јасни. Никој не сака
да чита долги писма, особено ако
добива по неколку секојдневно.
Не ги повторувајте работите кои ги
содржи работната биографија.
Не заборавајте да се потпишете и да
го оставите телефонот и адресата
(e-mail) за контакт

Пример за писмо за интерес мотивирачко писмо
До
Име на фирмата
Адреса на фирмата
За одговорниот за човечки ресурси
г-дин Иван Иванов,
Се викам Миле Миланов, од Скопје. По занимање
сум висококвалификуван бравар. Во моментот
без вработување. Од јавните медиуми разбрав
за успесите, стабилноста и секојдневниот раст на
Вашата фирма.
Мислам дека, доколку ми пружите шанса и ме
вработите во вашата фирма, би можел лесно да се
вклопам во работната средина и да придонесам кон
подобрувањето на работата на фирмата. Се надевам
дека ќе ме имате предвид кога ќе имате потреба од
работна сила.
Во прилог ви ја испраќам мојата професионална
биографија.
Миле Миланов
ул. Вилијам Шекспир 123/4
Скопје, Македонија
тел. моб.: 2 222 2222, дом: 2 333 3333
e-mail: m-milanov@yahoo.com
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Агенција за вработување на Република Македонија

Подгответе се за барање
работа
Најчесто постојат готови обрасци или формулари кои
треба да се пополнат со вашите биографски податоци.
Дали знаете кои податоци да ги вклучите во вашата
биографија (CV), што да нагласите, а што е подобро да
не спомнувате. Потрошете малку време за подготовка
на вашата професионална биографија, тоа може да
биде пресудно во одлуката дали работодавачите ќе ве
повикаат на рaзговор или не. Размислувајте малку за
можните прашања што би ви биле поставени доколку ве
повикаат на разговор. Дали знаете што би одговориле?
Успешното планирање и подготовка водат кон успех.

www.avrm.gov.mk
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Како да ја подготвам мојата професионална
биографија (CV) и резиме
Професионална биографијата CV (Curriculum Vitae) е опис на вашето
образование, поминати курсеви и обуки, работно искуство... Тоа не значи
дека треба да напишете сè што ви се случило во животот. Напишете ги
само податоците што се однесуваат на работното место за кое конкурирате.
Резимето е всушност скратена верзија на вашата биографија.

Што да вклучам во мојата биографија (CV)

•
•
•
•
•
•
•
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образование, курсеви и обуки кои сте ги
посетувале
работното искуство (доколку имате)
претходни работни места
други информации: работа со компјутери, странски
јазици, особени достигнувања во некоја област,
активности во заедницата...
препораки (од претходни работодавачи, проекти...)
лични податоци – вашите интереси, семејство, што
работите во слободното време
објаснете му на работодавачот зошто сте вие
вистинската личност за работното место
Агенција за вработување на Република Македонија

Вклучете исто така

•
•
•
•

објаснете некои ваши лични
особини кои ве прават погодни
за работното место
опишете ги вашите претходни
работни искуства и активности
кратко опишете ја содржината
на вашето образование
опишете ги целите што сакате
да ги постигнете во животот
и вештини што сакате да ги
развиете

Што треба да изоставите во
вашата биографија

•
•
•

информации за тоа што не
умеете да правите
нешто што би звучело негативно
очекување за платата (освен
ако не е посебно назначено во
огласот за вработување)

www.avrm.gov.mk

Најчесто поставувани прашања и одговори
за професионалната биографија (CV)

• Дали да ги вклучам сите училишта што сум ги завршил и
•
•
•
•

•

работни места на кој сум работел?
Не е неопходно, вклучете го смо она што е поврзано со
работата за која аплицирате.
Дали да напишам нешто за мојата семејна и материјална
положба?
Само доколку е тоа посебно нагласено во огласот за
вработување.
Што ако сум имал повеќе кратки работни искуства во
иста дејност?
Опишете едно, а набројте ги останатите, не го оптеретувајте
текстот со непотребни информации.
Имам многу работно искуство, во разни области, дали да
ги напишам сите?
Само оние, што според вашето мислење, се поврзани со
работата за која аплицирате.
Кои други, информации да ги вклучам?
Активности во заедницата, волонтерски и добротворни
работи, вашето хоби, спортски достигнувања и други слични
информации, можат да изгледаат неважни но му даваат на
работодавачот поцелосна слика за карактерот на вашата
личност.
Немам многу работно искуство, што да напишам?
Опишете се себеси, вашиот карактер, посочете зошто
сте вие вистинското лице за работата, покажете дека
сте коопертивни, дека сте одговорни... Честопати
работодавачите повеќе ги интересира карактерот на лицето
кое ќе го вработат, отколку неговото работното искуство.
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Работодавачите сè почесто ја бараат работната
биографија во вид на образец (EuroCV)
Лични информации
ПРОФЕСИОНАЛНА
биографија

Име

(Име и презиме )
Aдреса
(улица, број, град, поштенски
број, држава)
Телефон
Факс
E-mail
Државјанство
Датум на раѓање
(ден, месец, година)

Работно искуство

(Пополнете одделно за секое работно искуство започнувајќи од најскорешното)
• Датум (од-до)
• Име и адреса на
работодавачот
• Вид на бизнис или сектор
• Занимање или позиција на
која сте биле
• Главни активности
одговорности
• Датум (од-до)
• Име и адреса на
работодавачот
• Вид на бизнис или сектор
• Занимање или позиција на
која сте биле
• Главни активности
одговорности

Обрaзование и обуки

(Пополнете за одделно за секое образование или обука започнувајќи од најскорешното)
• Датум (од-до)
• Име и тип на
организацијата што го
овозможило образованието/
обуката
• Назив на стекнатата
квалификација
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• Датум (од-до)
• Име и тип на
организацијата што го
овозможило образованието/
обуката
• Назив на стекнатата
квалификација

Лични вештини и
компетенции

Стекнати во текот на животот но за нив не се потребни
дипломи и сертификати

Mајчин јазик
Други јазици
Познавање на јазикот
Означете го нивото:
одлично, добро, основно
• Читање
• Пишување
• Зборување

Вештини и кометенции
поврзани со заедницата

[ Опишете ги вештините и компетенциите и наведете каде
сте ги стекнале]

Живеење и работење со
други луѓе, во мултикултурна
средина, во позиција каде
комуникацијата е важна и
ситуации каде тимската работа
е основна (на пример спорт,
култура), итн.

Oрганизациски
способности и

[Опишете ги вештините и компетенциите и наведете каде
сте ги стекнале]

компетенции

Координирање и организарање
на луѓе, проекти и буџети: на
работа, при доброволна работа
(на пример култура и спорт), во
домот итн.

Tехнички вештинии
компетенции

[Опишете ги вештините и компетенциите и наведете каде
сте ги стекнале]

Со компјутери, специфична
опрема, машини итн.

Други вештини

Вештини и компетенции кои не
се споменати претходно.

Дополнителни
информации

[Опишете ги вештините и компетенциите и наведете каде
сте ги стекнале]

[ Вклучете само информации кои би можеле да бидат важни,
на пример лица за контакт, препораки... ]

Агенција за вработување на Република Македонија

Пропратно писмо
(мотивирачко писмо)
Пишувањето за себе не е едноставна работа, дури ни за
луѓе кој се вешти во пишувањето. Можете да побарате
помош за да го составите писмото. Тука Агенцијата за
вработување, секако ви стои на располагање. Посeтете го
работниот клуб.
Пропратното писмо е вовед во вашето CV или резиме. Како
ќе го напишете зависи од работата за која аплицирате, но во
секој случај бидете кратки и јасни, не пишувајте повеќе од
една страница. Работодавачите честопати добиваат стотици
апликации за едно работно место, може да се случи,
доколку е преобемно, воопшто да не го прочитаат.
Пред да почнете да пишувате, одлучете што е најважно
за работата за која аплицирате. Изберете зборови кои
најдобро ве опишуваат, дајте пример за тоа што знаете и
умеете, какви сте како личност, какви сте во односите со
другите и слично.
Не заборавајте на крајот од писмото љубезно да замолите
да ве повикаат на разговор.
www.avrm.gov.mk

Олеснете му на
работодавачот
Постојат неколку работи со кои можете
да му олесните на работодавачот.
Пишувајте го вашето име на секоја
страница од вашето CV, пропратно
писмо и сите други документи. Ако
аплицирате преку е-маил, во одделот
за предмет на пораката напишете
го бројот на огласот или бројот на
работното место за кое аплицирате.
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Листа на позитивни карактеристики
сериозен

промислен

амбициозен

прилагодлив

одговорен

посветен на
работата

умерен

динамичен

дискретен

економичен

енергичен

упорен

ентузијаст

оптимист

внимателен

добро
подготвен

среќен

правдољубив

иновативен

упорен

компетентен

креативен

лојален

весел

методичен

мотивиран

љубопитен

практичен

доверлив

рационален

посветен на
целта

кооперативен

професионален

објективен

независен

систематичен

добро
организиран

слободоумен

умен

флексибилен

брз

дружељубив

Ова е дел од вашите можни позитивни карактеристики, побарајте од друго лице да ви помогне и посочи
кои зборови најдобро ве опишуваат. Тоа може да биде некој ваш близок колега, поранешен професор,
можеби поранешен работодавач... Обидете се потоа да ги употребите тие зборови во вашето писмо.
Потоа дајте му го писмото да го прочита и побарајте негово мислење дали добро сте се опишале.

Пример за употреба на листа
За мене велат дека сум секогаш добро подготвен. Моите поранешни колеги сметаат дека сум
објективен во проценките и дека сум добро оранизиран. Кога работам во тим многу сум кооперативен
и посветен на целта...
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Примери за напишани пропратни писма:
До
Име на фирмата
Адреса на фирмата

До
Име на фирмата
Адреса на фирмата

Во врска со огласот бр. 1-234 56 објавен на ден
11.11. 2009 година за работното место бр. 3 стручен
преведувач од германски јазик

Во врска со огласот бр. 7-89 објавен на ден 12.12. 2009
година - точка 2 - возач/оператер на градежна машина

Во прилог ви ја испраќам мојата професионална
биографија, со надеж дека ќе ме повикате на разговор за
работното место.

Моето име е Јован Јованов. Живеам во Кавадарци.
Имам завршено средно образование во ГУЦ Здравко
Цветковски 1995 година. Имам работно искуство од
7 години како оператер и возач на градежна машина
- грејдер при изградба на објекти од нискоградбата.
Фирмата во која што работев отиде во стечај па во
моментов сум без работа. Имам искуство и за помали
поправки на машините со кои сум работел.
Јас сум вреден работник и секогаш ги исполнувам
поставените задачи. Теренската работа ја сметам за
предизвик, а доколу за тоа има потреба би можел да
работам и во странство. Имам основни познавања од
англискиот јазик.
Во слободното време членувам во културно уметничко
друштво и им помагам на помладите генерации да ги
совладаат фолклорните танци.
Ви ја испраќам мојата професионална биографија и Ве
молам да ме повикате на разговор за работното место.

Марија Миленковска
ул. Винсент Ван Гог 123/4
Радовиш, Македонија
тел. моб.: 2 222 2222, дом: 2 333 3333
e-mail: mmilenkovska@google.com

Јован Јованов
ул. В. А. Моцарт бр.3
Кавадарци, Македонија
тел. моб.: 2 222 2222, дом: 2 333 3333
e-mail: jovan_jovanov@hotmail.com

Се викам Марија Миленковска од Радовиш.
Филолошкиот факултет го завршив во октомври 2008
година. Оттогаш волонтерски работам во добротворна
организација како преведувач од германски јазик. Во
текот на студиите, 6 месеци поминав на студиски престој
во Бон - Германија каде ги совладав сите финеси на
јазикот. Покрај германскиот, одлично го владеам и
англискиот јазик.
За мене велат дека сум личност отворена за соработка,
а тимската работа ми е особено прифатлива.
Во слободното време се занимавам со рекереативно
планинарење, а воедно сум одговорна за меѓународните
контакти на планинарскиот клуб каде членувам.

www.avrm.gov.mk
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Препораки
Добро е ако имате некакви препораки поврзани
со работното место за кое конкурирате.
Препораките би можеле да бидат од вашиот
поранешен работодавач или соработник. Тоа се
луѓето што можат да ви дадат препорака. Но ако
немате некоја добра препорака од луѓето со кои
претходно сте работеле, тогаш побарајте ги од:

•
•

Некој професор или поранешен професор

Други лица кои би можеле да го
препорачаат вашето знаење, вештини,
искуство, позитивни карактеристики на
личноста, врз основа на заедничката
соработка
Секогаш контактирајте со луѓето кои сте
ги навеле во препораката. Кажете им дека
аплицирате за работа и дека сте ги навеле
дека ве препорачуваат. Не заборавјте да се
заблагодарите на луѓето кои ви дале препорака,
и да ги известите доколку го добиете работното
место.
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Проверете ја вашата апликација за
работното место

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Како работодавачот сака да ја добие
вашата апликација? Дали по пошта или
е-маил.
Дали е адресата точно и јасно напишана?
Дали е наведено работното место за кое
конкурирате и бројот на огласот?
Дали е точно напишано вашето име,
адреса и телефонски број?
Дали во конкурсот се наведени
дополнителни барања, дополнителни
барања, податоци, документи,
фотографија, очекувана плата ...?
Дали ја проверивте вашата апликацијата
заради јазични и правописни грешки.
Дали се наведни вашите позитивни
карактеристики.
Дали контактиравте со луѓето кои сте ги
навеле дека ве препорачуваат?
Дали ја поднесувате вашата апликација
во определениот рок?

Агенција за вработување на Република Македонија

Тестирање
Честопати работодававачите добиваат стотици апликации на
конкурс на кој објавиле само едно слободно работно место. За
да ја скратат процедурата за избор на најповолниот кандидат
организиараат тестирање од областа поврзана со работното
место. Доколку ве повикаат на тестирање за работното место,
значи дека имаат повеќе пријавени кандидати и сакаат да го
стеснат изборот на кандидатите. Подгответе се, могумина ја
посакуваат вашата работа!
Побарајте некој што бил на тестирање во фирмата во која
што аплицирате и дознајте какви прашања вообичаено се
поставуваат на овие тестирања. Дали се тоа општи прашања од
кои се гледа колку сте информирани и заинтересирани или се
поставуваат конкретени задачи. Дали има „трик-прашања“ со кои
работодавачот сака да види колку сте снаодливи. Колку време
трае тестирањето. Потсетете се на она што сте го учеле. Не се
срамете да побарате помош! На денот на тестирањето бидете
смирени и исполнете ги барањата најдобро што умеете. Не се
оптеретувајте доколку не знаете некое прашање, продолжете,
веројатно и другите кандидати имаат неодговорени прашања.
Работодавачите конечниот избор, речиси никогаш, не го прават
само врз основа на резултатите од тестирањето. На овој начин ги
селектираат оние што ќе ги повикаат на разговор - интервју.
www.avrm.gov.mk
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Разговор - интервју за
вработување
Доколку на работодавачот му се допадне
вашата апликација, (резултатите од тестирањето
ако било организирано) најверојатно ќе
бидете повикани на разговор. Тоа му дава на
работодавачот можност да ве запознае, а вам
да дознаете повеќе за работното место за кое
конкурирате. Низ разговорот тој ќе дознае дали
сте вистинската личност за работното место, а
вие ќе дознаете дали го сакате тоа работното
место. Запомнете, разговорот е важен и за
едниот и за другиот. Сослушајте ги прашањата
внимателно и одговарајте на нив најдобро што
умеете.

Запомнете овој разговор може
да има клучно влијание врз тоа
дали ќе ја добиете посакуваната
работа!

20

Агенција за вработување на Република Македонија

Многу е важно добро да се
подготвите. Еве неколку напомени
што можат да ви помогнат.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дознајте најмногу што можете за
работодавачот, дејноста на фирмата и
др.
Одлучете што сакате од работата и од
овој разговор.
Каков впечаток сакате да оставите на
работодавачот.
Направете листа со прашања што
би можеле да ви бидат поставени и
подгответе одговори за нив.
Подгответе прашања што вие би сакале
да ги поставите.
Забележете ја адресата на местото каде
што ќе се одржи разговорот и осигурајте
се дека знаете како да стигнете до таму.
Запишете го телефонскиот број на
работодавачот за да можете да се јавите
(во случај да доцните што не би требало
да ви се случи)
Земете ги писмата со препораки со себе
Не доцнете

www.avrm.gov.mk

За време на разговорот - интервјуто.
Некои прашања се поставуваат речиси на секое
интервју за работа, размислете што би бил вашиот
одговор.

•

•

•

Опишете се себеси.
Прашајте што работодавачот сака да знае
за вас, а раскажувајте за битните работи
поврзани со работата за која аплицирате.
Обидете се да бидете конкретни и јасни.
Одбегнувајте преобемни и непотребни
детали.
Зошто аплицирате за работата?
Работодавачот сака да знае колку сте
заинтересирани за работното место и
колку сте информирани за работата што
би требале да ја обавувате. Објаснете
на кратко зошто ја сакате оваа работа
и спомнете ги вашите квалификации,
работно искуство и образование, поврзани
со работното место
Што знаете за нас?
Објаснете ги најбитните работи што ги
знаете за дејноста на фирмата. Бидете
конкретни и јасни. Покажете интерес и
мотивираност за работата.
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Други прашања што би можеле да
ви бидат поставени.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Дали бргу учите?
Дали прифаќате критика?
Дали знате да решавате проблеми?
Умеете ли да дадете пример за
проблем што сте го решиле?
Има ли нешто на што сте особено
горди?
Можете ли да ни кажете за некое
ваше достигнување.
Што ќе работите по 5 години?
Како би опишале добар колега?
Кажете ни за некоја грешка што сте ја
направиле и дали сте научиле нешто
од неа?
Како би ве опишале пријателите?

Ваши прашања

•
•
•
•
•
•
•
•

И вие можете да поставувате прашања
за време на интервјуто. Искористете ја
можноста да дознаете што е опфатено со
работата за која аплицирате.
Како изгледа вообичаено работниот ден?
Што очекувате од мене?
Што е најголем предизвик во оваа работа?
Кога ќе решите кој ќе ја добие работата?
Ако ја добијам работата кога би сакале да
започнам со работа?
Има ли некоја воведна програма за
работното место?
и други прашања

Агенција за вработување на Република Македонија

По разговорот
Може да помине извесно време пред да добиете
одговор. Јавете се неколку дена по разговорот и
прашајте:

•
•
•

До каде е процесот на пополнување на
работните места.
Дали е веќе направен избор?
Дали им требаат дополнителни информации за
вас.

Некогаш нема да добиете одговор
Ако сте повикани на интервју и не сте избрани за
работата, работодавачот сепак би требало да ве
извести, но, тоа секогаш не се случува.
Но зошто да не се јавите и прашате. На овој начин само
покажувате поголема заинтересираност. Ако дознаете
дека не сте ја добиле работата секогаш можете да
прашате: Што би можел следниот пат да направам
подобро? На овој начин вие учите и станувате подобри.
Не секој од нас знае како успешно да се претстави при
барањето работа, но тоа може и треба да се научи.
www.avrm.gov.mk

Ако ја добиете работата
Ако ви биде понудена работата,
ќе треба да се сретнете со
работодавачот за да се договорите
за платата и за условите за работата.
Потоа би тербало да потпишете
договор за работа. Тој најчесто ги
содржи следните работи.

•
•
•
•
•
•

Работни задачи
Работни часови. Дали
ќе имате фиксно или
фелексибилно работно време.
Работа во смени. Дали вашето
работно место е во смени
и како се плаќа сменското
работење.
Прекуверемена работа
Плата и други бенефиции
Дали станува збор за работен
однос со полно или скратено
работно време и др.
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Помош од Агенцијата за
вработување
Агенцијата за вработување има стручни луѓе кои ќе
ви помогнат да се подготвите за аплицирање за некое
работно место и да ги зголемите вашите шанси за
добивање работа. Тие можат преку работните клубови
да ви помогнат да научите како составите CV, како да
напишете пропратно писмо, како да се подготвите за
интервју со работодавачот. Преку курсевите за компјутери
и странски јазици можете да ги зголемите своите
способности. Ќе ви помогнат да направите план за ваше
вработување и како да се оспособите за полесно наоѓање
работа.

Побарајте ги
нашите услуги,
тие се БЕСПЛАТНИ.

?

Како да
најдам
работа

Agencija za vrabotuvawe na
Republika Makedonija

www.avrm.gov.mk

Zaedno do vistinskata cel!

Оваа брошура е наменета за самопомош во процесот
на барање работа. Ќе ви помогне да научите како да се
претставите себеси пред работодавачите во најдобро светло.
Ќе ви помогне да ја подготвите вашата професионална
биографија, пропратно писмо или молба за работа, како да се
подготвите за интервју со работодавачите...
Прочитајте ја и препорачајте ја на вашите блиски. Може
да биде од помош. Може дури да ви даде идеја за некој
прашања што би можеле да ги поставите во Агенцијата за
вработување.
Ние секако сме секогаш тука за вас, а нашите услуги, се
разбира, се БЕСПЛАТНИ!

?

Како да
најдам
работа

Agencija za vrabotuvawe na
Republika Makedonija

Техничка помош за поддршка на политиката за вработување - фаза 3
Проектот е финансиран од Европската Унија
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