
 
 

Горан Цивкароски, Pedersen & Partners: Добри Менаџери 
Има, Прашање E Дали Сакаш Да Ги Најдеш! 

Објавено на 13 февруари 2015, 13:14 од Игор Петровски во Интервјуа 

Ловец на менаџерски глави“ или headhunter (хедхантер) е неформалниот назив за 
професионалците кои што во име на своите клиенти, компании, пронаоѓаат соодветни 
менаџерски кадри на пазарот. Зборувавме со Горан Цивкароски, регионален консултант на 
Pedersen & Partners, водечка светска компанија во овој бизнис, за тоа како изгледа потрагата 
по квалитетни менаџери во Македонија. 

Што значи хедхантинг, како всушност изгледа вашата работа?  

Тоа е многу интересна професија, иако пошироката јавност често има нејасна или 

нецелосна претстава за што всушност станува збор. Прво, сметам дека вреди да се 

спомене дека хедхантинг е само дел од executive search, односно потрагата по 

менаџерски кадри. Хедхантингот како услуга е најкарактеристична и најмногу 

развиена во САД и В.Британија. За тамошните корпорации, оние огромни 

мултинационални компании, да го “уловиш“ најважниот човек од конкуренцијата 

вреди милијарди долари. Тоа се брутални пазари каде што не важи ниту етика, ниту 

морал кога станува збор за регрутирање квалитетни менаџерски кадри, а сепак сето тоа 

е законски дозволено. Компаниите на тој начин својот менаџерски врв го пополнуваат 

со силен кадар, и истовремено на тој начин ја ослабнуваат конкуренцијата. Најпрво 

големи меѓусебни преземања на топ менаџери со посредство на хедхантингот се 

случуваа во технолошкиот сектор во САД. Само меѓу Apple  и Microsoft имаше 

стотици примери на “кражби на менаџери“. Да донесеш таков менаџер откај 

конкурентот, може да чини  по неколку милиони долари за посредникот, но, тоа се 

ситни пари за компанија  што успеала да прибере таков кадар кај себе. 

Колку често во Pedersen & Partners ви се случува ваков тип на лов на крупни “ѕверки“? 

Ние вклучуваме ваков тип на хедхантинг, иако поретко добиваме такви побарувања од 

клиентите. Јас лично досега сум имал три такви барања, кога компанија од земјава или 

регионов рекла, буквално, сакам да ми го донесеш тој и тој главен извршен директор 

на таа конкурентска компанија. 

Ние сме фокусирани претежно на поширокиот контекст на 

овој бизнис, а тоа е тој executive search, односно 

пребарувањето, потрагата по менаџерски кадар за потребите 

на наш клиент. Во P&P овој процес се одвива следејќи три 

основни линии: прво, нашата огромна база на податоци, 

составена од илјадници менаџери што досега сме ги 

контактирале, интервјуирале и сл., второ, користењето на 

препораки, и сегментот, кај што сме всушност 

најсилни,  директното пребарување. 

Лесно може да купиш некој менаџер за многу пари, но така го претвораш во човек кој што “се 

продава“, па ќе дојде конкурентот и ќе ти го украде за повеќе пари. Финансиската мотивација 

не се цени како пресуден мотив да смениш компанија. 
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Тоа е моментот кога всушност го демнете “пленот“? Објаснете ни малку повеќе како изгледа 
тоа, како комуницирате со тие менаџери, нема ли опасност нивниот актуелен работодавец да 

дознае за тоа? 

Директното пребарување се одвива во неколку етапи и не е така едноставен процес. 

Значи, треба да најдеме определен профил на менаџер, за потребите на клиент од 

одредена индустрија. Прво, го мапираме пазарот, односно ги идентификуваме 

компаниите и позициите во нив што би ни биле интересни во случајот. Правиме една 

подолга листа на кандидати, го проверуваме нивниот професионален бекграунд, 

резултати, искуство и сл., прибираме препораки за нив,  и еден по еден ги 

контактираме. Сето тоа се прави со голема дискреција, се разбира. Им кажуваме 

отприлика за што станува збор, но во таа фаза не им откриваме до крај за која 

компанија се работи. Дискрецијата е потребна и за самите кандидати, но и за клиентот, 

затоа што ниедна компанија не би сакале јавно да се знае дека е во потрага по нов 

главен или финансиски директор на пример, затоа што тоа дава чувствителна 

информација за нив на пазарот. Во моментот кога ќе исфилтрираме покуса листа на 

кандидати што ги исполнуваат критериумите на клиентот, почнуваме да ги 

привлекуваме кон новата позиција, им даваме опис на работата, им кажуваме за која 

компанија се работи, тие ни праќаат свои CV-ja  и на крајот избираме кои од нив ќе им 

ги претставиме на клиентот. 

Дали повисоките примања се основниот мотив за менаџерите да сменат компанија? 

Обично кога компанија сака да привлече менаџер од друго место, непишано правило е 

дека треба да понуди минимум 10-30% повисоки примања, но тоа не треба да е 

основната мотивација на менаџерите. Ниту една компанија нема да цени таков 

кандидат, затоа што тоа ќе значи дека утре тој би си отишол и откај нив, веднаш штом 

би добил подобра понуда. Една работа е промената на работното место да биде 

мотивирана од незадоволството заради атмосферата, конфликт со други менаџери или 

претпоставени, заситувањето, немањето предизвик , итн., во комбинација со 

привлечноста на предложената позиција, а сосема друго е  мотивот да е исклучиво 

финансиски. 

Кои компании во Македонија практикуваат хедхантинг  услуги? Дали претежно се тоа 

странските инвеститори, кои што имаат повеќе искуство со овие услуги? Колку домашните 

фирми ја прифаќаат потребата од ангажирање професионалци за потрага по менаџери што им 
требаат? 

Да, најчесто компаниите со странски сопственици бараат менаџери преку хедхантинг, 

и тоа големите инвеститори во телекомуникацискиот бизнис, финансиите, ИТ 

секторот, итн., како и во последно време и странските директни инвестиции во 

индустриските зони. Иако највисокиот менаџмент во принцип доаѓа од надвор, за 

останатите високи и средни менаџерски позиции бараат луѓе од Македонија, и за тоа 

користат услуги од компании како нашата. И домашните компании знаат да се јават кај 

нас за вакви услуги, иако морам да признам, поретко. И тоа не само големи, туку и 

компании од средниот сегмент. Еве, токму минатата недела кај нас се обрати 

сопственик на текстилна фабрика, кој што прави лон производство за извоз, но сепак 

тој работел подолго време во странство, па горе-долу е запознаен со овој тип на услуги. 



 
 

Многу необични ситуации се случуваат во овој бизнис. 

Откажување на менаџерот во 5 до 12 кога останува само да го 

потпише договорот со новиот работодавец  или пак напуштање 

на новата позиција по само една недела. Работиме со луѓе, па се’ е 

можно… 

За кои менаџерски профили клиентите најчесто ви се обраќаат да 

им помогнете да ги најдат? 

Има ситуации кога се бараат највисоки позиции – компании 

бараат главен извршен директор, финансиски директор, главен на маркетинг, човечки 

ресурси и сл. Имаме барања и за поспецифични профили, за индустрии кои што досега 

не биле присутни во Македонија, како кај некои од странските директни инвестиции на 

пример, па е потешко да се најдат такви кадри. Еве, токму периодов имам барање од 

клиент за човек што ќе управува со 150 инженери, значи експерт од техничките 

области, а треба да има менаџерско искуство. Тоа е тежок профил за наоѓање во 

Македонија, го бараме под дрво и камен, што се вели. 

Македонските работодавачи неретко знаат да кажат дека многу тешко наоѓаат добри менаџери. 
Што вели вашето искуство? 

Не се согласувам со тврдењето дека нема квалитетни менаџери на пазарот. Колку и да 

е тој мал, менаџерски кадри има за безмалку сите позиции. Прашање е само колку 

навистина сакаш да најдеш добри менаџери. Компаниите што ја разбираат потребата 

од професионална помош во оваа област, во принцип немаат проблем да ги пополнат 

менаџерските позиции што им се потребни. Проблем имаат компаниите што се 

раководени од еден сопственик/генерален менаџер, кој што сe’ уште не сфатил дека не 

може тој да се грижи  за стратегија,  за финансии,  за маркетинг , за човечки ресурси, за 

сe’. Немаат поставено никаква или имаат лоша организациска структура и после уште 

се гордеат со тоа дека се алфа и омега во фирмата, дека таа не може да мрдне без нив. 

Напротив, нивна гордост и референца треба да е ситуација кога ќе може да заминат три 

месеци на одмор, а компанијата нормално да си функционира. 

Кога зборуваме за менаџери, интересно е и прашањето за менаџерските договори. Што 

практично значи да се има менаџерски договор? 

Пред македонските закони, практично нема никакво значење. Во земјава секој договор 

за работа се прави според Законот за работни односи,  и менаџерскиот договор повеќе 

има функција да предизвика чувство на задоволство кај тој што го има, како нешто што 

другите го немаат, а реално пред очите на законот с$ е исто. Во пракса, менаџерските 

договори најмногу служеле за да се исплатат повеќе пари на кои што нема да се платат 

сите давачки, преку бонуси, бенефиции и сл. На Запад менаџерскиот договор си е 

договорот за работа, тој е единствениот  документ, нема друг договор – со тоа што 

условите во него се врзани со исполнување на определени резултати. 

Што вели вашето искуство, кои се главните доблести, но и мани на македонскиот просечен 
менаџер? 

Една предност на македонските менаџери е големата амбиција. Амбиција кај нашиот 

човек има колку сакаш, без оглед дали има знаење, искуство и сл. Тоа е добро, доколку 
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знаеш да управуваш правилно со таа амбиција, па со тек на време да креираш 

перфектен менаџерски потенцијал. Домашните менаџери се и прилично енергични, не 

се штедат на работа, што често знае да отсуствува кај западните менаџери. 

Флексибилноста  и трпеливоста се исто така карактеристики што често ги красат 

домашните менаџери. Она што им фали е визија. Може да работи како мравка, но не ја 

гледа големата слика пред себе, да ги прашаш кај се гледаат себеси за 5 години, 95% 

нема да знаат да ви кажат. Исто така  и незгодните црти на нашиот балкански 

менталитет знаат да излезат на виделина, особено во комуникацијата со луѓе од друга 

културна средина. Многу сакаме да судиме некому, да се нервираме за работи врз кои 

што не може да влијаеме, или пак не сакаме да се соочиме со нив. За разлика од 

западните менаџери, нашиот човек не знае да каже “не“, затоа што мисли дека така ќе 

ја навреди другата страна. И наместо јасно да се изјасни дали може да направи нешто 

или не, што би било во суштина и многу попрофесионално, македонскиот менаџер 

вели “ќе видиме“. 

 


