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Практикант / Студент  
за работна позиција Инженер за квалитет на добавувачи 
 

Во Аптив Скопје имаме потреба од Практикант / Студент во времетраење од 6 месеци. 
 
Практикантот / Студентот ќе помага на работната позиција Supplier Quality Engineer (Инженер за 
квалитет на добавувачи). 
 
Главни задачи: 

1. Анализа на одбиени парчиња и внесување во датабаза 
 Внесување во Excel на одбиеното парче 
 Заведување на report од анализа и/или слика од дефектот 
 Scrap на компонентите 
 Спремање на жалба 
 Припрема на парчињата за испраќање кон supplier 

 
2. Помагање на SQE при организирање на Containment акции 

 Блокирање на потенцијални NOK парчиња 
 Припрема за враќање на парчињата кон supplier 

 

Потребни квалификации: 
 Студент/ка на Машински или Електро Факултет, предност би имале студентите од смеровите 

Производно Инженерство и Индустриско Инженерство и Менаџмент од Машински факултет 

 Студент/ка во 4та година или завршена 4та година, но со останати само неколку испити или 

дипломска работа) 

 Одлично зборување на Англиски јазик и познавање на Microsoft Office пакетот 

 Способност за тимска работа 
 Прецизност и амбициозност 

 

Ние ви нудиме: 
 Можност за работа во глобална организација 
 Личен раст и кариерен развој 
 Слободен ден за роденден 
 Спортски активности 
 Амбициозна работна атмосфера каде можете да ги споделите Вашите идеи 
 Организиран транспорт и храна  
 Социјални активности и програми 
 Работно време: 08:30 – 16:30 
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Доколку сте заинтересирани за пракса, Ве молиме да се пријавите со поднесување на Ваша биографија (CV) со 
испраќање на следнава електронска адреса Rabota@aptiv.com.  
Во предметот на пораката наведете ја позицијата за која аплицирате.  
Доколку не ви е доволно јасно околу описот на позицијата, ве молиме да не’ исконтактирате на телефонскиот број: 
+389.70.353.312 
 

Рок за аплицирање: 25.01.2023  
 
Само селектираните студенти ќе бидат повикани на интервју. 
 
Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост. 
Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат 
обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на Аптив Македонија и истите да бидат зачувани во 
дата базата на Аптив. 
 
*Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка 
биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: aptiv.hr.macedonia.staffing@aptiv.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Some see differences. We see perspectives that make us stronger.  

Diversity and Inclusion are sources of innovation and creativity, both of which are essential to Aptiv’s success. Everyday our diverse team comes together, drives innovation, 

pursues solutions, and meets challenges using their unique abilities, perspectives and talents, changing what tomorrow brings. When you join our team, you’ll get encouraged to 

think boldly, express your viewpoint and innovate as a matter of habit. 

 

Some See Technology. We See a Way to Make Connections. 

At Aptiv, we don’t just see the world differently; we work to change reality. That means developing technology that rewrites the rules of what’s possible in the pursuit of making 

transportation safer, greener and more connected. Today there are more than 180,000 of us globally, located in 46 countries, and united by one mission. Join the movement and 

together, let’s change tomorrow. 
 


