
Наоѓање и одржување
работа

ВЕБИНАР



Ајде да зборуваме за работа

● Дали Вашите пријатели и членови на семејството имаат 

работа?

● Зошто луѓето бараат работа?

● Како луѓето бараат работа?

● Кои ИТ алатки можат да ви помогнат да најдете работа?



Дали ја знаете апликацијата Indeed Job? 

Преземете ја indeed job апликацијата на твојот мобилен телефон

https://play.google.com/store/apps/



► е пребарувач поврзан со вработување т.е. со огласи за 
работни места.

► Ви овозможува да пребарувате низ многу извори на 
огласи за работа.

► Корисниците можат да креираат свое CV онлајн.

► Корисниците можат да прикачат CV и да добијат персонализирана 
врска за биографија за да ја споделат работодавците.

Indeed Jobs - апликација која 
Ви помага да најдете работа



Како можете да ја користите Indeed Job? 

Полињата за пребарување Ви дозволуваат да прелистувате 

потенцијални работни места по локација, клучен збор, работно 

место, плата, компанија.



Ајде да се обидеме да најдеме работа во 
близина на Вашата локација

► Почни со Indeed Job 

овде треба да се внесе линкот до Indeed Job апликацијата на јазик на 
учесниците (https://mk.indeed.com/) 

► Изберете го полето каде што ќе ја внесете вашата локација 

Какви работни места најдовте?

https://mk.indeed.com/


Прикачете го вашето CV за да може 

работодавачот да ве најде

Кој ќе најде работа ќе заработува и ќе троши пари. Тоа 

го прави Вашиот живот да се промени.



Money Manager апликација која ви 
помага да управувате со Вашите пари

► Преземете ја Money Manager апликацијата 

на твојот телефон

https://play.google.com/store/apps

► Веднаш по стартувањето на апликацијата, 

можете да внесете информации за 

приходите и расходите.

https://play.google.com/store/apps


Можете да направите листа на 
приходи и расходи

► Во полето за приходи, напишете колку 
пари сакате да заработите.

► Во полето за трошоци, напишете колку 
пари трошите за еден ден за јадење (на 
пример, леб, путер, шунка, сирење, ручек 
во ресторан).

► Можете да внесете трошоци за неколку 
дена и потоа ќе видите промена на 
вашиот буџет.



Апликацијата може да Ви покаже кои 

се Вашите трошоци

► дневно

► неделно

► месечно

► годишно



► способност за разговор со луѓе

► познавање на работни и неработни денови, на пример 
кога се државни празници

► точност - да се биде на работа на време

► броење работи или пари, на пример на калкулатор

Ајде да зборуваме за вештините што 
се потребни во секоја работа



Google Calendar е апликација која Ви 

помага да го организирате времето

► Во апликацијата Google Calendar, можете да ги 

планирате Вашите активности, а потоа да проверите 

што и кога да правите.

► Оваа апликација ќе Ви помогне да го организирате 

Вашиот живот и да запомните важни настани.

► Овој календар може да изгледа поинаку. Од вас зависи 

какви информации сакате да ги видите.



Приказот на календарот може да се 

промени со кликнување на менито       

(3 хоризонтални линии).

Календарот е многу лесен за употреба.Само кликнете на 

избраното поле и внесете ги информациите.



Апликација Будилник која Ви помага да го 

организирате времето

► Отворете ја апликацијата Часовник на Вашиот 

паметен телефон и проверете дали имате 

поставено аларм.

► Можете да поставите аларм само на 

избраниот ден. На пример, на денот кога одите 

на работа.

► Можете да поставите различни аларми за 

различни денови во неделата. На пример, 

различно време во понеделник, друго време 

во вторник и различно време во среда.



Google калкулатор е апликација која Ви 

помага да ги броите работите и Вашите 

пари
► Апликацијата Google 

калкулатор работи исто како и 
обичниот калкулатор.

► Можете да додавате, одземате, 
множите и делите нешта или 
пари.

► Дали ви се допаѓа и знаете како 
да сметате на калкулаторот?



Каде да ги најдете апликациите на Google?

► Ако имате Android паметен телефон, можете 

бесплатно да ја преземете апликацијата на Google 

од Google Play.

► Ако имате iOS паметен телефон, можете 

бесплатно да ја преземете апликацијата на Google 

од App Store.



Ви благодарам!


