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Џонсон Мети има потреба од Оператор за испраќање пратки 
(Dispatch Operator) кој ќе се придружи на нашиот тим во одделот 
за Логистика, во фабриката за автокатализатори во Скопје.   
 
Со докажано искуство во тимско работење во рамки на 
производствена средина, кандидатот ќе придонесува во 
работата на мал, но ангажиран тим во динамична 
производствена средина со: 
 

• Навремена и сигурна дистрибуција на роба за 
внатрешни и надворешни клиенти; 

• Пакување; 
• Одржување на залихи во магацинот; 
• Постојана грижа дека материјалите се во можност да 

одговорат на барањата на производствениот процес; 
• Детално чување на податоци и организирање на залиха 

на материјали по логичен распоред; 
• Помош во утовар и истовар на камиони кои 

пристигнуваат во магацин. 
 
Кандидатот е пожелно да поседува: 
 

• Минимум Средно образование 
• Валидна лиценца за возење на палетар и моторно 

возило 
• Соодветно искуство со магацинско работење, идеално 

во автомобилска или производствена средина, 
вклучително утоварање и истоварање на роба 

• Искуство во користење на компјутеризиран инвентарен 
контролен систем  

• Способност и искуство за работење под притисок и во 
куси временски рокови 

• Свесност за правилата и регулативите за здравје и 
безбедност при работа  

• Компетенции во користење на програмите на Microsoft 
Office (Word, Excel.) 

 
Работната позиција подразбира работа во смени! 
Доколку сте заинтересирани испратете Ваша биографија и 
писмо за мотивација на англиски јазик на следнава e-mail 
адреса: mkjobs@matthey.com 
 
Ве молиме Вашата биографија и писмо за мотивација да 
бидат испратени како MS Word документ. Во предметот на 
пораката задолжително ставете го референтниот број на 
огласот, во спротивно Вашата апликација нема да биде 
разгледана. 
 
Со испраќање на Вашата апликација давате согласност Вашите 
податоци да бидат задржани и користени од компанијата во рок од една 
(1) година 
  
Краен рок за доставување:  26/06/2014 

 
 
 

Johnson Matthey Emission Control 

Technologies Division is a world 

leader in the development and 

manufacture of Autocatalyst 

technology and operates to the 

automotive industry quality standards 

ISO/TS16949, and ISO14001 

associated with environmental best 

practice. 

 

Johnson Matthey is an equal 

opportunities employer and positively 

encourages applications from 

suitably qualified and eligible 

candidates regardless of sex, race, 

disability, age, sexual orientation, 

religion or belief. 
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