
 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ  

  
КЛУЧОТ ЗА УСПЕШНАТА КАРИЕРА Е ВО ДОБРИОТ СТАРТ 

 
Nelt распиша конкурс за платената развојна програма  

„Добар старт 6“ 
 

 
Белград, 6.4.2021 - Компанијата Nelt и оваа година распишува конкурс 
за платената развојна програма „Добар старт“. Шести пат по ред, 
студентите на завршната година на факултет, дипломраните или 
студентите на мастер студии имаат можност преку платена обука за 
позицијата во областа Key Account Management во оваа компанија, да 
стекнат непроценливо професионално искуство и да обезбедат добар 
старт на кариерата. Заинтересираните можат да се пријават за учество 
во програмата на сајтот на Infostud, LinkedIn или на нашиот сајт 
www.nelt.com/karijera дo 23 април, по што следи процес на селекција. 
 
Внимателно осмислената тренинг програма под слоганот „Клучот е во 
добриот старт“, им отвара простор на учесниците да стекнат работно 
искуство во областа на продажбата. Преку шестмесечна интензивна 
работа со колегите и менаџерите за клучни клиенти со долгогодишно 
искуство, учесниците ќе имаат можност да се запознаат со различните 
нивоа на организација на продажба, како и со должностите и 
одговорностите.   
Преку обуките и работилниците и активна работа со менторите, младите 
луѓе добиваат сеопфатен увид во функционирањето на продажбата во 
големиот систем и минуваат низ сите ситуации со кои можат да се 
соочат во идната работа. Секоја фаза од програмата вклучува проценка 
на стекнатото знаење на учесниците.  
 
„Добриот старт нуди богата содржина конципирана така да преку 
обуките, работата со менторите и изработката на проекти, стекнувате 
знаење од самите основи. Доколку на тоа ги додадете и своите лични 
амбиции, желбата вашата работа да биде интересна, динамична, да ја 
проширите својата слика за бизнисот, јасно е зошто сте се одлучиле за 
оваа програма“, вели Ѓорѓе Кузмановиќ, Key Account Manager и студент 
на генерацијата 2018/2019. 
 
Програмата, која им овозможува на амбициозните студенти и 
дипломирани студенти да стекнат професионално искуство во областа 
на продажбата започна 2015 година, а голем број на оние кои сè уште 
се дел од продажниот тим на Nelt зборуваат за одличните кандидати, 
како и за одлично осмислената обука.  
 
Водени од идејата дека вредните млади луѓе ја претставуваат 
иднината на компанијата и домашната економија, Nelt Групa, лидер 

https://poslovi.infostud.com/posao/Dobar-Start-6/Nelt-Co-doo/351543?esource=search&emedium=1&item_index=2
https://www.linkedin.com/jobs/view/2491426834/?refId=Ro3GIzShLKu23BGGCySddg%3D%3D&trackingId=wBU3Ts8VMhxZI67%2FZyKSGA%3D%3D
http://www.nelt.com/karijera


 

во областа на дистрибуцијата и логистика која вработува над 4.000 
луѓе и работи на два континента, меѓу своите стратешки 
приоритети ги рангира и инвестициите во образованието.  
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За сите дополнителни информации можете да го контактирате Represent 
Communications 011/7152 - 500. Лице за контакт: Дијана Давидовиц Томановиќ, 063/385-

403, dijana.davidovic@represent.rs 
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