
ЗАПОЧНЕТЕ ЈА КАРИЕРАТА ВО ЕДНА ОД НАЈДОБРИТЕ ФАРМАЦЕВТСКИ КОМПАНИИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА. 
БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИ НА „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ

Нашата програма вклучува:
два месеци практикантска работа;
учество во секојдневни работни активности;
учење од врвни професионалци;

ПРАКТИКАНСТВО ВО „АЛКАЛОИД“ АД СКОПЈЕ

Вашите апликации (кратка биографија и мотивациско писмо) ги очекуваме на 
intern@Alkaloid.com.mk најдоцна до 19.4.2020 година.
Изборот на најмалку 30 (триесет) практиканти ќе биде спроведен во април и во мај 2020 година преку 
процес на селекција, проследен со тестирања и со интервјуа.

Вие сте нашиот идеален кандидат доколку сте:
проактивни, самоиницијативни и љубопитни;
ентузијасти што се стремат кон постигнување тимски резултати и доколку
одлично ги владеете англискиот јазик и пакетот MS Office 

обуки за меки вештини и
можност за идно вработување

Услови за аплицирање
Редовни студенти
на додипломските
студии од
Фармацевтскиот факултет 
во Скопје при УКИМ од 
следните студиски
програми:
Фармација, студенти од 8. 
или од 10. семестар и
Лабораториско 
биоинженерство, студенти од 
6. семестар.

Редовни студенти 
на додипломските 
студии од 
Медицинскиот факултет во
Скопје при УКИМ од 
следната студиска 
програма:
Општа медицина, 
студенти од 10. или од 12. 
семестар (незавршен 12. 
семестар - апсолвенти).

Редовни студенти 
на додипломските 
студии од 
Факултетот за медицински
науки при Универзитетот
„Гоце Делчев“ во Штип од
следната студиска програма:
Фармација, студенти од 8. 
или од 10. семестар.

Редовни студенти на додипломските студии од
Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје
при УКИМ од следните студиски програми:
Неорганско инженерство и заштита на животната средина, 
студенти од 6. или од 8. семестар;
Полимерни материјали – дизајн и менаџмент, студенти од    
6. или од 8. семестар;
Прехранбена технологија и биотехнологија, студенти од        
6. или од 8. семестар;
Дизајн и менаџмент на технолошки процеси, студенти од      
6. или од 8. семестар и
Инженерство на материјали и нанотехнологии, студенти од   
6. или од 8. семестар.

Редовни студенти на
додипломските 
студии од Институтот 
за хемија на 
Природно-математичкиот 
факултет во Скопје при УКИМ од 
следните студиски програми:
Применета хемија, студенти 
од 6. или од 8. семестар и
Применета хемија - 
аналитичка биохемија, студенти 
од 6. или од 8. семестар.


