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ДРЕКСЛМАЈЕР ти 
го открива светот 

на автомобилската 
индустрија

	 Дали	 	 сте	 студент	 во	 4-та	 година,	 осми	 семестар	 на	
Машински	Факултет		во	Скопје?
	 Дали	 барате	 нови	 предизвици	 во	 автомобилската	
индустрија	по	завршувањето	на	Вашите	студии?
 Тогаш пријавете се за стипендирање од 
програмата на Дрекслмајер. Како светски добавувач 
во автомобилската индустрија Дрекслмајер Ви нуди 
можност за финансиска подршка за време на студиите, 
пракса за време на летниот период, како и можност за 
вработување по завршувањето на студиите.

	 ДММ	ДРЕКСЛМАЈЕР	Кавадарци	е	основана	во	2012	
од	страна	на	Дрекслмајер	Групацијата.		Во	Македонија	се	
произведуваат	 кабелски	 сетови	 	 (комплетни	 електрични	
системи)	 	 за	Mercedes	C-Класа	изработени	по	 барање	на	
клиентот	ДАЈМЛЕР	АГ	од	автомобилската	индустрија.	Од	
самото	основање	на	фабриката	 	Дрекслмајер	Групацијата	
во	 Кавадарци	 доживеа	 импресивен	 развој.	 Денес	 е	
најголемиот	работодавач	во	земјата.	
		 Групацијата	Дрекслмајер	 е	 меѓународен	 добавувач	
во	автомобилската	индустрија	со	повеќе	од	60	фабрики	во	
повеќе	од	20	земји	низ	целиот	свет.	Со	главно	седиште	во	
Германија,	оваа	Групација	моментално	вработува	околу	50	
000	 соработници	во	целиот	 свет.	Благодарение	на	 нив	и	
на	значителните	капацитети	за	иновативност,	Групацијата		
Дрекслмајер	 го	 достигна	 технолошкото	 водство	 во	
премиум	автомобилскиот	сегмент.	
	 Ние	 се	 вбројуваме	 во	 најголемите	 100	 добавувачи	
во	 автомобилската	 индустрија,	 а	 наши	 клиенти	 се	 „Audi,	
BMW,	Cadillac,	Jaguar,	Land	Rover,	Maserati,	Mercedes-Benz,	
Porsche,		Tesla,	Volkswagen“	и	др.	



Комплетни кабелски инсталации

Електрични и електронски компоненти

Системи за ентериер

Модули за врати и кокпит

 Почни ја својата кариера                                                
            во  ДРЕКСЛМАЈЕР

•	 Способност	за	работа	во	тим
•	 Напредни	комуникациски,	аналитички			

	 и	интерперсонални	вештини
•	 Мотивација,	енергија	и	иновација
•	 Способност	за	справување	со		 	 	

	 различни	работни	задачи
•	 Интерес	за	автомобилската		 	 	 	

	 индустрија

•	Студент	во	4-та	година,8-ми	семестар		
	 на	Машински	Факултет	во	Скопје

•	Редовно	полaгање	на	испити	со			 	
	 просек	не	помал	од	8.0

•	Добро	познавање	на	англиски	јазик
•	Активности	во	други	организации		 	

	 напоредно	со	студиите
•	Тест	и	интервју
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Веднаш	по	завршувањето	на	процесот	
на	селекција

Доставете	 Ваша	 Автобиографија	
и	 Мотивационо	 писмо	 до	 Студентски	
прашања	 на	 Машински	 Факултет	 	 или	
преку	 нашата	 E-Mail	 адреса	 со	 назнака	
стипендии:

applications_macedonia@draexlmaier.de

Бенефиции  со стекнувањето на 
право на стипендија

Дрекслмајер	Групацијата	нуди		стипендии	во	висина	
од	160ЕУР	нето	месечно	за	период	од		6	месеци,	
почувајќи	од	Март	2015г,	со	можност	за	вработување	
во	зависност	од	условите	кои	ќе	треба	да	се	исполнат	
и	се	дефинирани	во	договорот	за	стипендија.

•	Ние	сме	меѓу	топ	100-те	автомобилски	добавувачи	во	
светот
•Ние	континуирано	го	поддржуваме	дополнителното	
образование	и	обуки

•Ние	нудиме	можност	за	комбинирање	на	теорија	и	
пракса	за	време	на	вашата	магистерска	и	постдипломска	
работа

•За	време	на	Вашите	студии	може	да	искусите	нови	
перспективи	и	да	го	развиете		вашиот	потенцијал		во	
Дрекслмајер	Групацијата	со	стипендии	или	пракса.

•Значителна	одговорност	во	раната	фаза	на	својата	
кариера

•Дел	од	тим	кој	е	ориентиран	кон	резултати	и	награди

•Можност	за	работа	во	мали	тимови	на	развој	на	
производот	со	меѓународно	ниво	и	фокус

•Ние	Ви	нудиме	извонредни	можности	за	кариера	и	
предизвик	во	работата

•Веќе	долго	време	знаеме	дека	само	мотивирани	и	
задоволни	вработени	гарантираат	производи	од	премиум	
класа	на	автомобили

•Уживајте	во	животот	надвор	од	канцеларијата

Што Ние бараме од Вас?

Кои услови треба Вие да ги исполните 
за да станете корисник на стипендија?

Како да аплицирате?

Краен датум за аплицирање:

 Интервју и селекција:

Известување за избраните корисници 
на стипендија:

Ве охрабруваме да аплицирате навреме!


