
 

 

ОГЛАС ЗА ПРАКСА ВО PINWHEEL AEROSPACE 
ОТВОРЕНИ СЕ ПОВЕЌЕ МЕСТА 

 

Pinwheel Aerospace е компанија во авиоиндустријата која е единствена од овој 

тип во Македонија. Ние сме базирани во Скопје но имаме и претставници ширум 

светот (Manchester UK, Brussels BE, Cincinnati US, и Toulouse FR). Pinwheel 

Aerospace работи на научна и истражувачка дејност (Research and Development) за 

системи во цивилна и воена авијација. Нашиот тим работи на иновативни и ефикасни 

решенија за авиоиндустријата што ќе придонесат до подобрување и зголемување на 

ефикасноста на воздушниот транспорт. Фокусот на Pinwheel Aerospace е на системи 

за оптимизација на аеродроми и воздушен простор, повеќенаменски беспилотни 

летала како и технологии во воената авијација.  

Моментално бараме двајца високо мотивирани и инспирирани практиканти 

кои би ни се придружиле да бидат дел во нашите заеднички достигнувања.   

 

ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР – ЕДЕН ПРАКТИКАНТ 

Практикантот ќе има можност да биде директно вклучен во проектирањето и 

изработката на нашите проекти како и решавањето на инжинерските проблеми во 

оваа област. Практикантот ќе има можност да работи на: 

- Aviation Systems Engineering 

- Project Management 



- Identify, troubleshoot and resolve problems 

- Grant Proposal Writing and Preparation 

- Mini Satellite Technology 

- Secure Telecommunication Protocols 

- Big Data Analytics and Aviation Open Data Sources (OpenSky Network) 

- Airspace Modelling (SAAM toolkit) 

 

Предност при изборот ќе имаат кандидатите со: 

- Смер во Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) 

- Смер во Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) 

 

 

СОФТВЕРСКИ ИНЖЕНЕР – ЕДЕН ПРАКТИКАНТ 

Практикантот ќе има можност да биде директно вклучен во проектирањето и 

изработката на нашите проекти како и решавањето на инжинерските проблеми во 

оваа област. Практикантот ќе има можност да работи на: 

- Aviation Systems Engineering 

- Practical experience with a wide variety of software engineering tasks 

- Troubleshooting and deployment of software projects 

- Project Management 

- Grant Proposal Writing and Preparation 

- Big Data Analytics and Aviation Open Data Sources (OpenSky Network) 

- Airspace Modelling (SAAM toolkit) 

- Validation and Testing 

 

Предност при изборот ќе имаат кандидатите со: 

- Смер во Софтверско инженерство и информациски системи 

- Смер во Компјутерско инженерство 

 

 

 

 



ADMINISTRATIVE/MARKETING ASSISTANT– ЕДЕН ПРАКТИКАНТ 

Практикантот ќе има можност да биде директно вклучен во проектирањето и 

изработката на нашите проекти како и решавањето на менаџерските проблеми во 

оваа област. Практикантот ќе има можност да работи на: 

- Perform market analysis and research on the latest trends 

- Design and present new social media campaign ideas 

- Monitor all social media platforms for trending news, ideas, and feedback 

- Prepare detailed promotional presentations 

- Grant Proposal Writing and Preparation 

- Contribute to the creation of mock-ups, email campaigns, and social media 

content 

- Establish and Maintain industry and academic collaborations  

- Corporate management tasks 

 

 

 

 

 

Нудиме одлична работна атмосфера, можност за професионален развој и 

соработки на меѓународно ниво, стекнување искуство на интернационално ниво 

како и работа со современи технологии.  

Заинтересираните кандидати потребно е да достават своја кратка биографија 

(CV) и мотивационо писмо на info@pinwheelaerospace.com 

Oгласот трае до 1ви Декември, 2019 година, 23.59 часот (Central European 

Time) 
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