
Комбинација од младост и 
искуство 

 

Компанијата за обука, тренинг и 
консалтинг Талент Бизнис Инкубатор 
„Step-up“ се состои од искусни 
професионалци од областа на 
управување со развој на луѓе, млади 
таленти и управување со човечки 
ресурси. 

За нас 
Нашето портфолио опфаќа услуги за развој на 

таленти и високи потенцијали, кои градат 
човечки капитал и ја олеснуваат можноста за 

вработување, . Ја подобруваме продуктивноста 
на вработените и придонесуваме за 

подобрување на квалитетот на животот и 
реализација на лични афинитети и аспирации. 

 

 

Нашата мисија е да ги поддржиме 
македонските компании во градењето и 

развивањето на сопствените капацитети и 
стекнување на конкурентска предност на 

пазарите во и надвор од нашата земја преку 
континуирано инвестирање во развојот на 

талентите. 

Step-up организира обуки за развој на деловни и 
меки вештини во согласност со потребите на 

современото работно место, како и менторство и 
советување за кариера за студенти од 

програмата за стипендии и за други 
заинтересирани студенти и вработени надвор од 

програмата со полно работно време. 

 



Нашето портфолио на услуги 

  
        

                                                                                                                             

 

 

 

   

   Менаџмент на човечки ресурси   

 

 

 

 

 

 

 

              ХР системи                                                                                   Стратегиски бизнис консалтинг 

              

  

 

 

 

  Личен и професионален развој               

  

Програма за стипендисти  

Нашата програма за стипендирање на 
таленти ги поддржува страсните 
индивидуи кои покажуваат извонредни 
резултати за време на нивните студии, 
во развојот на нивните деловни 
вештини и овозможуваат рано 
вклучување во деловниот свет. Step-up 
има за цел да воспостави и развива 
цврсти долгорочни односи помеѓу 
селектираните деловни таленти и 
компаниите. 

Програма за практикантство  

За време на своите студии, студентите 
се здобиваат со професионално знаење 
од одредена област, но за да ги зголемат 
своите можности за вработување, им 
требаат знаење, вештини и искуство од 
работа во реална средина. За да им 
помогне во развивањето на нивните 
практични вештини, Step-up во 
соработка со некои од најпознатите 
компании во нивните области, секоја 
година нуди можност за студенти 
заинтересирани да стекнат работно 
искуство во одредена индустрија. 

 

 

Работејќи како консултант за деловна 
стратегија, Step-up им помага на 
сопствениците на компаниите и  
организациските лидери при 
донесување одлуки во однос на нивната 
деловна стратегија и нивниот брз и 
одржлив развој на нивниот бизнис. 
Можеме да ве водиме низ процесите 
што ќе ви помогнат да одредите кој сте, 
каде сакате да одите, како ќе стигнете 
таму и како ќе го измерите успехот. 

Зад производството на секој производ 
или услуга стои човечки ум, напор и 
човечки часови. Ниту еден производ или 
услуга не може да се произведува без 
помош на човечко суштество. Човечкото 
суштество е основен ресурс за правење 
или конструирање на што било. Со цел да 
се биде конкурентен, желбата на 
организацијата е да има квалификуван и 
квалификуван човечки капитал. Ние 
можеме да ви помогнеме да вработувате 
и да го развивате најдоброто! 

 

 

Тие ги собираат информациите за 
највредните средства на компанијата и ги 
ставаат во рацете на носителите на 
одлуки. Во нашата статија за главните 
функции на софтверот за човечки ресурси 
ви кажуваме повеќе за сè што прават 
програмите од овој тип. 

 

 

 

Нашите обуки за личен и професионален 
развој вклучуваат области кои се 
однесуваат на комуникација, самосвест, 
справување со стрес и управување со 
времето, ефикасност, креативност и 
промена на кариерата. Step-up има 
утврден план за обука за развој на 
деловни и меки вештини на вработените, 
студентите и невработените лица, како и 
на организациите. 

 

www.facebook.com/stepupmk 

linkedin.com/in/tbistepup 

www.stepup.com.mk 

+389 70 504 405 

contact@stepup.com.mk 

Организациски менаџмент  

Step-up може да ви помогне во процесот 
на структурирање, планирање и 
насочување на ресурсите со цел да ги 
постигнете целите на вашата 
организација, вклучително и нејзино 
дизајнирање и редизајнирање, 
систематизација на работните места, 
утврдување на капацитетите и 
дефинирање на одговорности, опис на 
работното место, како и подготовка на 
правилници и други документи. 

 

Contact us: 


