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Curriculum vitae 
 

 
 

Лични информации 

 

Презиме / Име  Јорданоска Васе 

Адреса  Бул. Кочо Рацин 38/4-25, 1000 Скопје, Македонија  

Телефон  +38970 975993  

E-mail  v.jordanoska@gmail.com  

 

Националност  македонка 

 

Датум на раѓање  15.12.1984 

 

Пол  женско 

 

Образование 

 

Датум  2008 - 2011 

Наслов на квалификацијата  Магистер по технички науки од областа на индустриското инженерство и 

менаџмент 

Име и вид на организацијата 

која го обезбедува 

образованието 

 Универзитет „Св. Кирил и  Методиј“ - Скопје, Машински факултет - Скопје, 

Република Македонија 

Датум  2004 - 2008 

Наслов на квалификацијата  Дипломиран универзитетски инженер по машинство 

Име и вид на организацијата 

која го обезбедува 

образованието 

 Универзитет „Св. Кирил и  Методиј“ - Скопје, Машински факултет - Скопје, 

Република Македонија 

 

Работно искуство 

 

Датум  Октомври 2007 - Јануари 2008 

Занимање или позиција  Студентска пракса 

Главни активности и 

одговорности 

 Практична работа 

Име на работодавачот  Мак Ауто Стар – Скопје 

www.mercedes-benz.com.mk 

Вид на бизнис или сектор  Генерален застапник на Mercedes-Benz за Daimler AG во Македонија, 

овластен дистрибутер за Mitsubishi Fuso и Setra, генерален дистрибутер за 

Mitsubishi Motors и овластен дистрибутер на Mobil. 

 

Работно искуство 

 

Датум  Јули – Август, 2007 

Занимање или позиција  Студентска пракса 

Главни активности и 

одговорности 

 Студентска програма за практикантска работа - Иновативна работилница: од 

потребите на потрошувачите до автомобилските производи  

mailto:v.jordanoska@gmail.com
http://www.mercedes-benz.com.mk/
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Име на работодавачот  Johnson Controls – Тренчин, Словачка 

www.johnsoncontrols.com  

Вид на бизнис или сектор  Automotive Experience -  Технолошки центар - Тренчин за развој на 

автомобилски компоненти, системи и модули  

 

Работно искуство 

 

Датум  23 – 27 Јуни 2008 

Занимање или позиција  Консултант 

Главни активности и 

одговорности 

 Проценка на македонската MSTQ (метрологија, стандарди, тестирање и 

квалитет) инфраструктура (Прилог А3) 

Име на работодавачот  Светска банка – Скопје, Република Македонија 

www.worldbank.org.mk  

Вид на бизнис или сектор  Економска политика и развој 

 

 

Работно искуство 

 

Датум  Ноември 2008 – Јули 2009 

Занимање или позиција  Соработник на проектот 

Главни активности и 

одговорности 

 Проект на владата на Република Македонија за транспонирање на 

техничките ЕУ директиви во областа на возилата – Канцеларија на GTZ, 

Скопје  

Име на работодавачот  Машински факултет - Скопје 

http://www.mf.edu.mk/ ; http://www.gtz.de/en/ 

Вид на бизнис или сектор  Образование, истражување и применето истражување 

 

Работно искуство 

 

Датум  Декември 2009 – Фервруари 2010 

Занимање или позиција  Соработник 

Главни активности и 

одговорности 

 Интеграција на техничките ЕУ директиви кои се однесуваат на „слободното 

движење на стоките“ и „енергијата“ (идентификација и повлекување на 

конфликтни стандарди од областа на моторните возила, механизацијата и 

интелигентни транспортни системи, како и идентификација и усвојување на 

ЕУ и интернационални стандарди)  

Име на работодавачот  GTZ координативна канцеларија - Македонија 

Вид на бизнис или сектор  Техничка соработка и поддршка 

 

Работно искуство 

 

Датум  Октомври 2008  

Занимање или позиција  Член на работна група при ТК 10 – Моторни возила, механизација и 

интелегентни транспортни системи  

Главни активности и 

одговорности 

 Идентификација на националните конфликтни стандарди и подготовка  на 

предлог за нивно повлекување. Идентификација на CEN, CENELEC и ISO 

стандардите во областа на моторните возила, механизацијата и 

интелегентните транспортни системи и подготовка на предлог за усвојување. 

Име на работодавачот  ИСРМ – Институт за стандардизација на Република Македонија  

http://www.isrm.gov.mk/  

Вид на бизнис или сектор  Стандардизација 

http://www.johnsoncontrols.com/
http://www.worldbank.org.mk/
http://www.mf.edu.mk/
http://www.gtz.de/en/
http://www.isrm.gov.mk/
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Работно искуство 

 

Датум  Декември 2010 – Декември 2012 

Занимање или позиција  Инженер за развој и имплементација на мерни системи 

Главни активности и 

одговорности 

 Анализа на потреби, предлагање решенија, снабдување на опрема и 

имплементација на мерни системи 

Име на работодавачот  Професионал е3 ДООЕЛ 

http://e3pro.mk/  

Вид на бизнис или сектор  Индустриска метрологија, легална метрологија, истражување. 

 

Работно искуство 

 

Датум  Мај – Јуни 2011 

Занимање или позиција  Консултант 

Главни активности и 

одговорности 

 Консултации и стручна подготовка на техничка документација за типско 

одобрување на трактори 

Име на работодавачот  Синпекс  ДОО Битола 

http://www.sinpeks.com.mk/  

Вид на бизнис или сектор  Овластени застапници за брендови на механизација и машини за 

земјоделство, шумарство и градежништво  

 

Работно искуство 

 

Датум  Јуни 2011 

Занимање или позиција  Соработник 

Главни активности и 

одговорности 

 Анализа на деформациите и напонската состојба во завртките од капакот на 

аксијалното лежиште од потпорните валци од валавничкиот стан во погонот 

топла валавница од МАКСТИЛ АД Скопје 

Име на работодавачот  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје. 

Вид на бизнис или сектор  Образование, истражување и применето истражување 

 

 

Работно искуство 

 

Датум  Август 2011 

Занимање или позиција  Соработник 

Главни активности и 

одговорности 

 Анализа на промената на дебелината на лимот по ширина во зависност од 

вредноста на притисната сила во келиите од валавничкиот стан во погонот 

топла валавница - МАКСТИЛ АД Скопје 

Име на работодавачот  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје. 

Вид на бизнис или сектор  Образование, истражување и применето истражување 

 

 

Работно искуство 

 

Датум  Октомври 2011 - 2012 

Занимање или позиција  Консултант 

Главни активности и 

одговорности 

 Консултации и стручна подготовка на техничка документација за типско 

одобрување на трактори 

http://e3pro.mk/
http://www.sinpeks.com.mk/
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Име на работодавачот  Хемометал  ДООЕЛ Битола 

http://www.hemometal.com  

Вид на бизнис или сектор  Овластени застапници за брендови на трактори, земјоделска механизација и 

опрема за фарми 

 

Работно искуство 

 

Датум  Јануари 2012 

Занимање или позиција  Соработник 

Главни активности и 

одговорности 

 Проект за „Зголемување на конкурентноста на малите и средни 

претпријатија во синџири за снабдување преку процес на развивање нови, 

уникатни и иновативни стандарди во автомобилската индустрија“  

Име на работодавачот  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Машински Факултет -Скопје 

Вид на бизнис или сектор  Образование, истражување и применето истражување 

 

Работно искуство 

 

Датум  Април 2012 

Занимање или позиција  Предавач и учесник во организацијата на семинарот „Производите на HBM 

(Hottinger Baldwin Messtechnik) и нивната примена во индустријата“ 

Главни активности и 

одговорности 

 Предавање и поддршка за воведот во производната програма и развојните 

трендови, мерење на механички величини и примена на мерни ленти, 

вагање во процесната индустрија. 

Име на работодавачот  Професионал е3 ДООЕЛ 

http://e3pro.mk/  

Вид на бизнис или сектор  Индустриска метрологија, легална метрологија, истражување. 

 

Работно искуство 

 

Датум  Декември 2012 - денес 

Занимање или позиција  Помлад асистент 

Главни активности и 

одговорности 

 Предавања и учество во истражувачки и научно-развојни проекти 

Име на работодавачот  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје 

http://www.mf.edu.mk   

Вид на бизнис или сектор  Образование 

 

  

http://www.hemometal.com/
http://e3pro.mk/
http://www.mf.edu.mk/


 5 

 

Лични вештини и 

компетенции  

 

Мајчин јазик  Македонски 

 

Други јазици 

(самооценувачки)  Разбирање Зборување Пишување 

    Слушање Читање Говорна 

интеракција 

Продукција на 

говор 

 

 

Англиски    одлично  одлично  многу добро  многу добро  многу добро 

Шпански    добро  добро  основно  основно  основно 

Српски    одлично  одлично  многу добро  многу добро  многу добро 

Хрватски    одлично  одлично  многу добро  многу добро  многу добро 

Бугарски   добро  добро  основно  основно  основно 

 

 Социјални вештини  Презентациски вештини, тимска работа, флексибилност за адаптирање на 

различни задачи, организација, одговорност, итн. 

 

Организациски вештини  Организатор, вештина за координација, способност за преглед, способност 

за мобилизација на тим. 

 

Технички и компјутерски 

вештини и компетенции 

 Искуство со OS Windows, MS Office, Auto CAD, Solid Works, Corel Draw, 

ADAMS.  

 

Други вештини и 

компетенции 

  

 

Возачка дозвола  Б категорија 

 

 

Обуки (општ преглед)  - Септември 2006: Семинар во Мак Ауто Стар за новите системи кои се 

интегрирани во  Mercedes-Benz автомобилите  

- Октомври 2008:  Семинар во Охрид со наслов Numerical Simulation 

Program – Mechanical Engineering,  

- Мај 2009: Семинар во TRCpro во Нови Сад, Србија на тема Калибрација 

на давачите за сила и вртежен момент  

- 12-13 Април 2010:  TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange 

Instrument) Работилница за учество во CEN/CENELEC техничките 

комитети – Скопје 

- Септември 2010: Состанок на претставниците на HBM (Hottinger Baldwin 

Messtechnik) за Источна Европа за искуствата од практичната апликација 

на HBM-овата опрема и новости од развојот на нови HBM прозводи  

- Септември 2012: Семинар во TRCpro во Нови Сад, Србија за практичната 

работа со софтверскиот пакет HBM catmanEasy и HBM-овите вагарски 

производи. 

- 6 Ноември  2012: Семинар во TRCpro во Нови Сад, Србија  на тема 

Европски достигнувања на полето мерење и анализа на дучава и 

вибрации 

- 23 и 24 Април 2013: Конференција во Белград Србија, XXIV Меѓународен 

научно-стручен собир, Наука и моторни возила 2013. 

- Септември 2013: Семинар на лидерите во мерната техника - HBM 

(Hottinger Baldwin Messtechnik) во Хамбург, Германија,  
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