
Curriculum vitae

М-р. Сашко Ѓорчевски, дипл.маш.инж

Искуство 2004-2007 МЕТАЛЕКС дооел, КАВАДАРЦИ, МК
Маркетинг Менаџер
2004

▪ Зголемена продажба за 15%

2005

▪ Зголемена продажба за 18%

▪ Имплементиран систем за управување со квалитет (QMS) ISO
9001:2000

▪ Техничка поддршка за производите на SKF

2006

▪ Зголемена продажба за 20%

▪ Награда на SKF за завршување на курсеви во колеџот на дистрибутери на
SKF

▪ Проширена територијална продажба

2007

▪ Имплементиран систем за управување со животна средина (EMS)
ISO14001:2004

▪ Имплементирана CE ознака (обележување на Европската заедница)

▪ Проширена територијална продажба

2007-2018 ФЕНИ индустри АД Кавадарци, МК (фабрика за "Фероникел"
со приходи од 250-350 милиони долари)

2007-2010 Референт за Набавка
▪ Собирање понуди

▪ Вклучување на нови добавувачи

▪ Преговори

Page 1 of 5



2010-2011 Kонтролор на Набавка
▪ Собирање понуди

▪ Вклучување на нови добавувачи

▪ Подготвување договори

▪ Контролирање на QMS за купување оддел

▪ Подготовка на извештаи

▪ Преговори со добавувачи

2011 - 2015  Менаџер за набавки  (буџет за набавки од 100-120 милиони долари
годишно)

▪ Управен оддел на 7 лица

▪ Контролирање на трошоците за набавка

▪ Контролирање на Налозите за набавки

▪ Оптимизирање на магацинот

▪ Подготовка и контрола на договори за набавка

▪ Подготовка на извештаи

▪ Преговори со добавувачи

Јан 2016 - јуни 2016 Комерцијален директор на ФЕНИ Индустри АД и извршен
директор на Нова логистика (групациска компанија за организирање на превоз)
(Буџет од 150 милиони долари годишно)

▪ Управување со 3 одделенија во Фени индустрии АД::
Набавка -8 лица,
Магацин - 22 лица.
Логистика -4 луѓе, и
Компанијата Нова логистика -16 лица

▪ Управител на компанија за организирање на транспорт: Нова логистика

▪ Контрола на трошоците за набавка и логистика

▪ Контролирање на Налозите за набавки

▪ Оптимизирање на инвентарот

▪ Подготовка и контрола на договори за купување

▪ Подготовка на извештаи

▪ Преговори со добавувачи

Јули 2016 - февруари 2018 Маркетинг менаџер (Вкупно продажби од 180 милиони
долари годишно)

▪ Управен оддел за маркетинг и продажба со 8 лица во Македонија
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▪ Контролен процес во канцеларија на Cunico Marketing FZE во Дубаи, ОАЕ (групациска компанија
за трговски стоки)

▪ Контролирање на продажните нарачки и испораки (Ferronickel, никел руда и згура/троска)

▪ Договори за подготовка и продажба

▪ Преговори со клиенти

▪ Имплементација на нов ERP систем (Microsoft Navision)

▪ Подготовка на извештаи

2018 до денес Проект Менаџер во ПИЦКАТАЛЕ дооел

● Управување со оддел од 10 луѓе

● Контролирање на процеси

● Подготовка на извештаи

Образование Дипломиран машински инженер (VII / 1- дипл.маш,инж)
Св. Кирил и Методиј – Скопје
Машински факултет - Скопје
(Хидрротехника, Пневматика и Автоматика)
1997-2004

Магистер за технички науки (VII / 2 м-р)
Св. Кирил и Методиј – Скопје
Машински факултет – Скопје
2013

Знаење ▪ Computer Aided Design/Engineering (CAD/CAE)
AutoCAD, Mechanical Desktop, Solidworks

▪ Gambit, Fluent (CFD- Computational Fluid Dynamics)

Јазици
▪ Течно зборува англиски, течно напишано

▪ Средно познавање на бугарски

▪ Српско течно говори, течно напишано
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Други
квалификации
и способности

ИТ вештини
▪ Microsoft Office: Word, Excel,  PowerPoint, Publisher, Outlook, Visio

▪ ERP: Microsoft Navision ▪ DB: Microsoft Access

▪ Design: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects CorelDraw, Corel PhotoPaint

▪ Други вештини

▪ Балансирање на дебалансирани машини на терен (вентилатори, спојки, пумпи, штитници) со SKF
CMVA65 Microlog - колектор на податоци / аналитичар

▪ SKF Procon софтвер за анализа на мерните податоци за следење на состојба на лежишта и
машини

Сертификати
Сертификати за завршување на курсеви во СКФ Дистрибутер колеџ за

Bearing Basic Deep groove ball bearings Angular contact ball bearings
Cylindrical roller bearings CARB toroidal roller bearings Needle roller bearings

Spherical roller bearings Plain bearings Hybrid bearings

INSOCOAT bearings Seals for rotating motion SNL and SONL bearing housing

Profitable distribution Tapered roller bearings SKF ConCentra products

Spherical roller thrust bearings Self-aligning ball bearings Lock nuts

Power transmission How a ball bearings is made Lubrication

Seals for hydraulic cylinders Linear ball bearings and units Mounted products

FNL flanged bearing housings Aggregates and cement

▪ Сертификат за присуство на CBI семинар: опрема за цевки и процеси 2007, -Ротердам
▪ Сертификат за завршен тренинг за управување со перформанси, 2008 - Кавадарци

▪ Сертификат за присуство на семинар за ИНКОТЕРМС 2010, 2010-Кавадарци

▪ Сертификат за присуство на конференција за тактика на модерен и профитабилен менаџер, 2010
-Скопје

Возраст 41

Возачка
дозвола B

Контакт Мобилен
▪ +389 76 436 172
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e-mail

▪ sasko.gjorcevski@gmail.com ; sgorcevski@t-home.mk

LinkedIn

▪ https://www.linkedin.com/in/sashko-gjorchevski-23a1157b/

Адреса

▪ ул.Страшо Пинџур 61-1/5  , 1430 Кавадарци
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