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Извештај за HR индустријата:

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ

ПРАШАЊА ЗА КАРИЕРА ВО 
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
+одговори



По повод 5 години од постоењето на Creative Hub, 

односно од почетокот на првата група на Академијата за 
човечки ресурси, одлучивме да направиме анализа која се 
надеваме дека ќе Ви помогне на сите Вас кои 

размислувате дали оваа професија е Вашиот иден избор.

Повеќе информации за Академија за човечки ресурси на https://creativehub.mk/hr/


https://creativehub.mk/hr/


Повеќе информации за Академија за човечки ресурси на https://creativehub.mk/hr/


Во ова истражување направивме скрининг на 200 поранешни студенти на 
Академијата за човечки ресурси, и ги анализиравме следните сегменти:

Резултатите од скринингот Ви ги презентираме во прилог.

 Образование

 Дали учесниците имале претходно работно искуство во областа на човечки 
ресурси?

 Доколку имале, колку години работат и во која област на човечки ресурси?



 Која им била мотивацијата за да запишат Академија за човечки ресурси?

 Зошто го избрале Creative Hub? 

 Колку од нив се вработиле по завршувањето на Академијата и на кои 
работни позиции?

 Колку од нив не ја промениле кариерата?

 Колку од нив започнале како HR практиканти и колку време се задржале 
на оваа позиција?

 На која позиција се денес во кариерата?

 Колку од студентите стигнале до позиција на менаџер на човечки 
ресурси?

 Како Академијата им помогнала да направат транзиција во кариерата?

 Во кои компании работат денес нашите поранешни студенти? 

 Колку од компаниите се мали и средни компании, а колку се акционерски 
друштва? 

 Колку од компаниите се странски претставништва, а колку се домашни 
компании?

 Колку од студентите се вработиле во компанија од ИТ сферата?


Овој документ е авторско право на Креативе Хуб ДООЕЛ и не е дозволено умножување или користење на податоците без 
согласност од Креативе Хуб ДООЕЛ.
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Првото прашање на кое сакавме да дадеме одговор е:

Kаков е содоносот на мажи и жени кои избрале да бидат дел од Академијата за 
човечки ресурси.

Извор: Датабаза на Creative Hub

Следното прашање не наведе да направиме истражување:

Дали на Академијата се запишуваат студенти кои имаат претходно работно искуство во секторот за 
човечки ресурси и сакаат да стекнат дополнителни вештини или пак преовладува бројка на лица 
кои немале никакви предзнаења пред да се запишат на Академијата за човечки ресурси. 

Извор: Датабаза на Creative Hub
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Од анализата на студентите кои имале претходно работно искуство пред да се запишат на 
Академијата ги добивме следните податоци. 



Имено, најголемиот број имаат од 3-5 години работно искуство, но има и студенти кои имаат и 
над 10 години работно искуство.

Извор: Датабаза на Creative Hub

Лицата што имале над 10 години искуство пред да се запишат на Академијата за човечки ресурси 
работеле на следните позиции

 Executive Search
 HR Manager
 HR Legal & Business Manager. 



Лицата што имаат од 3-5 години работно искуство работеле на позиција
 HR Specialist и
 HR Manager.



Лицата што имаат до 2 години работно искуство работеле како
 HR Assistant
 HR Generalist и
 Talent Acquisition Assistant.  


Како причини „Зошто одлучив да запишам HR Академија“ кои се наведуваат кај студенти кои веќе 
работат во овој сектор најчесто се среќаваат:

 да ги надоградам своите знаења
 да имам формална диплома 
 знам одредени елементи, но дел од процесите се нови за мене и затоа сакав да стекнам 

знаења
 работам во регрутација и познат ми е тој процес, но немам знаење за другите процеси
 за да растам во  компанијата
 за да запознаам други луѓе од секторот и да споделам искуства 
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Анализата покажа дека оние кои немале работно искуство во областа на човечки ресурси пред 
да се запишат на Академијата се поделени во две групи, и тоа:

Извор: Датабаза на Creative Hub

Каков профил на студенти за запишале на Академијата за човечки ресурси?

За да го одговориме ова прашање направивме анализа на образованието на секој од студентите и 
ги сумиравме резултатите во следнава табела:

Занимање

Правник

Економист

Наставник по англиски јазик

Психолог

Продажен агент

Преведувач

Филозоф 

Туризам и угостителство

Актер

ИТ инжинер

Јавна администрација

Фармација

ПР менаџер

Музичар

Аграр 

Инженер

Општествени науки 

Застапеност во проценти

21%

19.8%

16.5%

16.5%

4.3%

4.3%

4.3%

2.1%

2.1%

2.1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Извор: Датабаза на Creative Hub
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Истото прашање го анализиравме и кај студентите кои немале претходно работно искуство во овој 
сектор. 

Извор: Датабаза на Creative Hub

На пазарот постојат неколку провајдери на Академија за човечки ресурси. 



Она што нас не интересираше е зошто нашите студенти се одлучиле за Академијата за човечки 
ресурси на Creative Hub. Интересен е фактот што еден одговор преовладува не само во оваа 
Академија туку и во другите. Погледнете ги податоците во прилог.

Извор: Датабаза на Creative Hub
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50% од студентите кои ја избрале нашата Академија се по препорака на студент кој веќе ја 
посетувал Академијата. 



Втор фактор е Европската диплома и американскиот SHRM сертификат. Академијата е 
акредитирана од Society of Human Resources Management, најголемата американска асоцијација со 
над 280,000 членови. 

Направивме и анализа од каков профил се студентите кои завршиле HR Академија, но сепак не 
одлучиле да ја променат професијата. 



Нивните професионални профили се: 

вработен во сопствен бизнис, маркетер, вработен во јавна администрација, правник, фармацевт, 
менаџер на продажба, актер, менаџер за јавни набавки и инжинер.

Но што се случува по завршувањето на Академијата? 

Извор: Датабаза на Creative Hub
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Дополнително направивме истражување на оние 88% на кои Академијата им помогнала да ја 
променат својата професија. 



Нѐ интересираше колку од нив започнале како практиканти, колку од нив започнале како 
регрутери, колку започнале како HR асистент, HR Specialist, Talent Source, HR Admin. 



Истраживме и колку од оние кои имаа претходно работно искуство во HR по завршувањето на 
Академијата добиле повисока работна позиција и колку Академијата им помогнала во тоа. 



Во прилог резултатите.

Извор: Датабаза на Creative Hub

Од студентите кои по завршувањето на Академијата за човечки ресурси ја започнале својата 
кариера како практиканти, дури 22% од нив започнале во секторот за човечки ресурси во А1 
Македонија. 

Според анализата топ 3 компании во кои се вработиле наши студенти на позиција регрутер по 
завршувањето на Академијата за човечки ресурси се Frontweise Group, Give2Get Inc и 
Teleperformance.



На позиција на Talent Acquisition, по завршувањето на Академијата за човечки ресурси студентите 
се вработиле во Musala Soft, CrazyLabs, Vebcopter, IT Labs, Axapta Masters, Kuehne & Nagel и BD.




При изработката на истражувањето си го поставивме и прашањето, колку време им било потребно 
на студентите по завршувањето на Академијата да прогресираат од една позиција до друга.

Како изгледал нивниот кариерен пат по завршувањето на Академијата? На која позиција се денес? 


За попрецизно да ги прикажеме резултатите, извадивме 10 кои најчесто се повторуваат и 
креиравме персони за нив. 
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Профил

Економист

Економист

Економист

Економист

Економист

Правник

Правник

Психолог

Филолог

Филолог

Со /  искуствобез

Без искуство

Без искуство

Со искуство - 
Администратор

Без искуство

Без искуство

Без искуство

Без искуство

Без искуство

Без искуство

Со 
во HR

2 години искуство


Веднаш по 

Академијата

Се вработил како

регрутер

Се вработил како

административен

асистент

Добил промоција во

HR асистент

Започнал како

HR практикант

Започнал како

HR практикант

Започнал како

регрутер

Започнал како

Junior HR Assistant

Започнал како

регрутер

Започнал како 

Talent Acquisition 

Specialist

Започнал како 

HR Specialist

Промоција

По 1 г. промоција во

Talent Acquisition 

Specialist

По 3 месеци 

промоција во

HR Specialist

По 2 г. промоција во

HR менаџер

По 6 месеци 

промоција во

асист. на HR менаџер  

По 3 месеци 

промоција во

регрутер

По 1 г. промоција во

Talent Acquisition

Partner

По 1 г. промоција во

HR Representative

По 2 г. промоција во

Lead Recruiter

По 3 г. промоција во

Talent Acquisition

Partner

По 2 г. промоција во

асистент менаџер

Извор: Датабаза на Creative Hub

Од податоците можеме да заклучиме дека најголемиот број од студентите останале 2 до 3 години 
на позицијата пред да добијат промоција во менаџерска или раководна позиција во областа на 
човечки ресурси.
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Во истражувањето издвоивме 41 компании каде работат нашите поранешни студенти.

Според податоците кои ги обработивме го издовоивме и процентот и профилот на македонските 
компании. 



Од нив
 23% се вработиле во државна компанија
 30,7% во акционерски друштва, а остатокот во мали и средни претпријатија.

Извор: Датабаза на Creative Hub
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Неретко се случува да ни го постават прашањето: 

„Колку од студентите по завршувањето на Академијата се вработиле во ИТ 
компании?“

Според скринингот на нашите податоци 34% од студентите по завршувањето на Академијата за 
човечки ресурси ја продолжиле својата кариера во HR секторот во ИТ компанија ( притоа тука ги 
вклучуваме и македонски компании и странски претставништва).

 34% од студентите  
ја продолжиле својата кариера 

во HR секторот во ИТ компанија
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На Академијата се изучуваат 7 предмети и тоа:

Правни аспекти на човечки ресурси

Финансиски и стратешки аспекти на човечки ресурси

Регрутирање и селекција

Процес на управување со перформанси

Employee Engagement

Тренинг и развој

People Analytics

Предавачкиот тим го сочинуваат 8 професионалци кои заедно имаат 100+ години 
работно искуство во сферата, и тоа:

 Елка Јошевска, People Analytics Expert во А1 Македонија
 Дејан Маџоски, директор на човечки ресурси во НЛБ Банка
 Билјана Санев, директор на човечки ресурси во Шпаркасе Банка
 Стефан Јовановски, директор на човечки ресурси во А1 Македонија
 Ана Кулеванова, директор на човечки ресурси и генерален менаџер за Македонија во Силиндо
 Душан Шарановиќ, адвокатско друштво Душан Шарановиќ
 Славица Тасева, НЛП Мастер, Points of You Certified Trainer
 Аријана Коскарова, Forbes Business Council.

На фотографијата, од лево кон десно:

Елка Јошевска, Дејан Маџоски, Билјана Санев, Стефан Јовановски, Ана Кулеванова, Душан Шарановиќ, Славица Тасева, Аријана Коскарова.

За повеќе информации околу Академијата и можностите за плаќање, контактирајте нѐ на 071 214 849.

Овој документ е авторско право на Креативе Хуб ДООЕЛ и не е дозволено умножување или користење на податоците без 
согласност од Креативе Хуб ДООЕЛ.
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ви благодариме!
Канцеларија Скопје:


ул. Рајко Жинзифов бр.20/1

https://creativehub.mk/
contact@creativehub.mk


+ 389 71 214 849
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