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Изградба на државен пат Р2246, 
делница Гарски Мост - Ехловец (Извор)
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Индустриски објект,
Скопје – Сарај

наскоро...
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САЕМ ЗА КАРИЕРА
2022 ГОДИНА 

 Саемот има за цел да им овозможи на студентите да остварат 
директен контакт со компаниите кои се во потрага по амбициозен и 
квалитетен кадар и на тој начин да дојдат до работа или пракса.

Оваа година Еуровиа учествуваше на неколку саеми за кариера 
организирани од страна на факултетите: УЈИЕ, Државниот Универзитет 
во Тетово и Универзитетот Мајка Тереза.
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Помладата генерација се смета за наследство и одраз на културата, 
вредностите и посветеноста и затоа имаме за цел да им помогнеме на 

нашите потомци да го стекнат вистинското знаење и 
искуство. Едуцирањето и вклучувањето во 

работното место ќе им помогне подобро да ги 
разберат одговорностите, задачите, 

меѓусебната комуникација и тимската 
работа.

Со фокус на помладата генерација, 
компанијата континуирано 
организира практи-
канство за млади 
кое служи за 
меѓусебна раз-
мена на знае-
ња, искуства 
и вредности.
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ПОСЕТА НА СКСЗМ ВО
НАШАТА КОМПАНИЈА
 
 За време на посетата на извршниот директор на СКСЗМ, г. Дрилон 
Исени реализирана во нашата компанијата во рамките на програмата 
Road-Show, една од темите на кои се разговараше беше токму 
општествената одговорност.

Еуровиа Холдинг веќе познатa како лидер во областа на 
градежништвото во Северна Македонија, во последните 10 години, 
покрај градежништвото, започна со работа и во различни области како 
што се производство, дистрибуција, природни ресурси и многу други. 
Квалитетот што го нуди Еуровиа Холдинг е традиција и директен 
резултат на успешното лидерство, почитување на своите вредности и 
пристап кон сите активности со чувство на одговорност кон заедницата и 
околината.

Уште од своето основање има дефинирано правилник за општествена 
одговорност врз основа на кој компанијата спроведува низа активности 
во областа на културата, образованието, здравството, социјалната 
заштита и заштитата на животната средина каде што дејствува.

СКСЗМ, како Комора за општествена одговорност, се заснова на истите 
принципи за вршење на својата дејност во делот на помагање на 
бизнисите во државата и продолжува да биде блиску до своето членство 
со давање поддршка за подобрување на бизнис условите.
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Општествената одговорност оди подалеку од етиката бидејќи 
не се работи само за исполнување на обврските, туку за 
правење одговорен и конзистентен деловен избор за да се 
придонесе не само за етичко дејствување, туку и за придонес 
кон економскиот развој и подобрување на животот на 
вработените и нивните семејства, како и на целата локална 
заедница и целото општество.
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ВО МЕСЕЦ МАЈ
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И З В Е Ш Т А Ј

За повеќе информации,
посетете го нашиот блог:

blog.eurovia.mk


