
 
 
 

 

Друштво за производство на електрична и 

топлинска енергија ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ 

 
 
Друштвото за производство на електрична енергија и топлина ТЕ-ТО АД Скопје 
управува со „Постројка за комбинирано производство на електрична енергија и 
топлина“ и е најголемата гринфилд инвестиција во Република Северна Македонија. 
 
ТЕ-ТО АД Скопје има потреба од вработување на динамична и мотивирана личност за 
пополнување на 1 (една) позиција: 
 
 

1. Машински техничар во одделот Одржување - (1 позициja)  
 

Спецификации на работното место 
 
Вработениот на оваа позиција ќе учествува во одржување и безбедно пуштање во 
работа на постројки, поедина опрема и системи, тестирање на опремата, 
административни функции и други обврски кои ќе бидат доделени за постројката која 
се состои од гасна турбина и генератор на гасната турбина, парна турбина и генератор 
на парната турбина, генератор на пареа за обновување на топлина, гасен компресор, 
и помошна опрема.  
Оваа позиција бара работа на различни локации и во различни услови, вклучително и 
простории за машинска опрема каде што може да има потенцијална изложеност на 
бучна опрема, изложеност на екстремни временски услови и во близина на 
електрична енергија, вклучувајќи висок напон.  
 
Минимум критериуми - квалификации: 

 ССС машински техничар; 

 Познавање на пишан и говорен англиски јазик; 

 Поседување добри вербални и писмени комуникациски вештини со силни 

меѓучовечки вештини за работа во тимско опкружување; 

 Работа со компјутер. 

 

Работно искуство (знаење/вештини/способности): 

 Минимум три (3) годишно искуство во одржување, демонтирање и 

инсталирање на машини и опрема за индустриски услуги (опрема во маслени и 

гасни постројки), вклучувајќи различни видови пумпи, компресори, мотори, 

вентили, пневматски алати и хидрауличен алат;  

 Способност да работи самостојно и да надгледува технички изведбени работи; 

 Способност за рутинско извршување на работи на висина; 

 Способност и спремност по потреба за работа во смени, за време на критични 

одржувачки работи и ремонтни активности на опремата;  
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 Поседување на сертификати за заварување како и за ракување со опрема за 

дигање на товар ќе се смета за предност; 

 Работно искуство во одржување на термоелектрани ќе се смета за предност. 

 

Заинтересираните кандидати можат да се пријават со доставување на кратка 
биографија. Пријавите се доставуваат преку: веб-страната 
https://www.vrabotuvanje.com.mk/ или на електронска адреса bsekulovska@te-
to.com.mk. 
 
 
Рокот за пријавување е 04.12.2020 година. 
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