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Оглас за експерт за изработка на стратегија за едукација и подигање свест кај 

винариите за придобивките од рециклирање и користење на циркуларни модели во 

нивниот процес на производство 

 

Друштво за Производство, Услуги и Трговија ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје го реализира Проектот ,, 

Трансформирање на конвенционалните синџири на снабдување на винариите во циркуларни”, 

доделен од страна на ЦеПроСард преку проектот ,,Не оставај никој зад себе” ко-финансиран од 

страна на Европска Унија. Проектот цели кон намалување на отпадот од комиње кој го создаваат 

винариите и производителите на ракија преку негово рециклирање и претворање во нов прехранбен 

производ со помош на користење на циркуларен модел. Период на имплементација на проектот е 

октомври 2022 – август 2023 година. 

Специфични цели на проектот се: 

 Зголемување на просториите за складирање комиње, со цел зголемен капацитет за 

рециклирање на отпад од комиње  

 Едукација и подигање на свеста на локалните винарии и поединци кои произведуваат вино 

за бенефициите од рециклирање од комињето 

 Развој на маркетинг стратегија, анализа на крајни купувачи и дизајн на пакување на 

производ добиен преку рециклирање на комиње 

Претпријатието преку овој повик поканува пријави за вработување на една работна позиција, 

преку договор за услуги: 

ЕКСПЕРТ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ПОДИГАЊЕ СВЕСТ КАЈ 

ВИНАРИИТЕ ЗА ПРИДОБИВКИТЕ ОД РЕЦИКЛИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЦИРКУЛАРНИ 

МОДЕЛИ ВО НИВНИОТ ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО 

Опис на ангажманот: 

 Мапирање на винарии, вклучувајки ги и винариите кои произведуваат вино од органско 

грозје 

 Утврди концепт и методолошка рамка за спроведување на истражувањето: спроведе 

податоци и да спроведе интервјуа со релевантни засегнати страни  

 Подготовка на прашалници и развој на стратегија за дистрибуција на прашалници до 

засегнати страни 

 Комуникација со други засегнати чинители за начини на подигнување на свеста кај 

винариите за придобивки од рециклирање на комињето 

 Сортирање на квантитативни и квалитативни податоци преку користење на МS Word и Еxcel 

 Изработка на стратегија (документ) согласно прибрани податоци од спроведено примарно и 

секундарно истражување со вклучени препораки 
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Времетраење на ангажманот: 

Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор на услуга во рамки на проект за 15 работни 

дена од кои 10 во периодот декември 2022 и 5 во јануари 2023 година. 

Место на извршување на ангажманот: 

 Дома/канцеларија на ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје за прегледување на документација 

 Канцеларија на ВАЈС Груп ДООЕЛ Скопје за координација и избор на апликанти 

Квалификации и искуство: 

 Завршени минимум додипломски студии во областа на општествените науки; 

 Најмалку пет години работно искуство во спроведување на слични активности 

(изготвување на анализи) 

 Напредни организациски и комуникациски вештини 

 Компјутерски вештини, со познавање на MS Excel и познавање на MS Word 

 Сортирање на квантитативни и квалитативни податоци 

 Проактивност 

Аплицирање/Пријавување 

Ги повкуваме кандидатите да достават целосна биографија на македонски јазик до 20.12.2022 

година (вторник) на thewicegroup@gmail.com со наслов Апликација за Експерт за проект ,, 

Трансформирање на конвенционалните синџири на снабдување на винариите во циркуларни”. 

Кандидатите ќе бидат известени за резултатот од изборот до 27.12.2022 година. Кандидатите кои ќе 

влезат во потесен избор ќе бидат повикани на интервју во просториите на претпријатието. Сите 

пријави ќе се сметаат за доверливи, во согласност со барањата за заштита на личните податоци. 

За сите дополнителни информации поврзани со овој повик можете да не контактирате на: 

thewicegroup@gmail.com. 
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Job advertisement for expert for developing strategy for education and raising awareness 

among wine producers about the benefits from recycling and using circular models in their 

production process 

 

The Company for Production, Services and Trade WISE GROUP LCSP Skopje, is implementing the project 

,,Transforming the conventional supply chains of wineries into circular ones’’, granted by CeProSARD 

through the project ,, Leave no one behind’’ co-financed by European union. The purpose of the project is 

to reduce waste generated by wine and rakija producers by recycling it and turning it into new food product 

using a circular model. Project implementation period is October 2022 – August 2023. 

Specific goals of the project are: 

 Increase storage space for grape pomace, in order to increase recycling capacity of grape pomace 

waste 

 Education and raising awareness of local wineries and individual wine producers about the benefits 

of grape pomace waste recycling 

 Development of marketing strategy, analysis of end consumers and packaging design for the 

product produced from grape pomace recycling 

Through this call, the company invites applications for employment in one job position, through service 

contract: 

 

EXPERT IN DEVELOPING STRATEGY FOR EDUCATION AND RAISING AWARENESS OF 

WINE PRODUCERS ABOUT THE BENEFITS OF RECYCLING AND USING CIRCULAR MODEL 

IN THEIR PRODUCTION PROCESS 

 

Job description: 

 Mapping wineries, including wineries that produce wine from organic grapes 

 Determine the concept and methodological framework for conducting the research: conduct data 

and conduct interviews with relevant affected parties 

 Preparation of questionnaires and development of strategy for distribution of questionnaires to 

affected parties 

 Communication with other relevant parties about ways to raise awareness among wineries about 

the benefits of grape pomace recycling  

 Sorting quantitative and qualitative data using MS Word and Excel 

 Development of a strategy (document) according collected data from conducted primary and 

secondary research with included recommendations 

 

Duration of job engagement: 
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The employment will be carried out through service contract within the project, for 15 working days, 10 of 

which in the period of December 2022 and 5 in January 2023. 

 

Workplace: 

 Home / Office of WICE Group LCSP Skopje for reviewing documentation 

 Office of WICE Group LCSP Skopje for coordination and selection of applicants 

 

Qualifications and experience: 

 Completed minimum undergraduate studies in the field of social sciences; 

 At least five years of work experience in carrying out similar activities (preparation of analyses) 

 Advanced organizational and communication skills 

 Computer skills, with knowledge of MS Excel and knowledge of MS Word 

 Sorting quantitative and qualitative data 

 Proactivity 

 

Application/Registration 

We invite candidates to submit a complete CV in Macedonian language by 20.12.2022 (Tuesday) to 

thewicegroup@gmail.com  with title Application for Expert for the project "Transforming conventional 

supply chains of wineries into circular ones". Candidates will be notified of the result of  selection by 

27.12.2022. Shortlisted candidates will be called for an interview at the company's premises. All 

applications will be considered confidential, in accordance with the requirements for the protection of 

personal data. 

For any additional information related to this call you can contact us at: thewicegroup@gmail.com. 
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