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Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет?
Со сигурност можам да потврдам дека инженерскиот предизвик и тоа како беше
одлучувачки за студирањето на Факултетот за природни и технички науки, на насоката
Индустриска логистика и да се стекнам со диплома - Инженер по индустриска
логистика.
Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето?
Презадоволна сум од стекнатите знаење во тек на моето судирање. Ми беше чест што
учев од тим на професори и асистенти полни со знаења. Тие умееја своите знаење на
многу професионален начин да ги пренесат на нас студентите.
Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од Вашите студентски денови?
Кога се навраќам на студентските денови, можам да кажам дека имаше многу интересни случки, сепак јас би ја издвоила, пред сé, праксата
која што ја поминав во рудникот САСА. Интересно и мотивирачки за мене беше спроведувањето на теоријата во пракса. Праксата е супер
алатка за надоградба на знаењата стекнато за време на студирањето.
Kаков беше Вашиот пат на напредување од вработувањето до
моменталната позиција?

Можете ли да издвоите некој реален проблем од Вашето
работење кој успешно сте го надминале?

Патот беше полн со предизвици. Секој почеток е тежок, посебно кога
станува збор за работа надвор од нашата земја. Задоволна сум со
фактот дека дипломата ми е призната во Германија, тоа беше поттик
плус да се трудам уште повеќе и да целам кон што поголем успех во
својата работа. Откако ја добив нострификацијата на мојата
диплома почнав да работам како Менаџер на смена во ресторан. За
многу краток период успеав да напредувам на нова работна
позиција - Менаџер на ресторан. Тоа беше голем успех за мене, јас
станав прв Менаџер на ресторан од Македонија во мојата компанија.

Како во секоја компанија, така и во нашата секојдневно се
соочуваме со предизвици и проблеми. Не би можела да издвојам
некој конкретен проблем, но нивното предвидување и
решавање се дел од мојата секојдневна работа. Тоа беше и дел од
знаењата со кои се стекнав во тек на судирањето - да не се чека
проблемите да дојдат и тогаш да се бара решение. Проблемите
со кои може во тек на работата да се соочиме, треба да се
предвидат на основа претходното работење и секогаш да се има
повеќе алтернативни решенија за нивно надминување.

Дали сте задоволни од Вашиот личен успех и резултатите кои ги постигнувате на
Вашето работно место?
Да, задоволна сум, како што веќе кажав, но секогаш може повеќе. Ми претставува голема чест
што сум дел од интернационална компанија која важи за една од најдобрите во Германија.
Каква е Вашата соработка со професорите од нашиот факултет?
Далечината си го прави своето, но и покрај тоа можам да кажам дека соработката со
професорите од мојот факултет е на задоволително ниво.
Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната
настава на студентите од нашиот факултет?
Голем број на студенти од Универзитетот „Гоце Делчев“, па и од Факултетот за природни и
технички науки, доаѓаат за време на летниот период на работа овде во Германија. Јас лично, а
и мојата фирма се трудиме да им помогнеме да се соочат со новата средина и колку што е можно
да им го пренесам моето лично искуство.

