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Пројекат "Подршка запошљавању младих у дрвној индустрији" 

 

Програм повећања запошљивости младих  

у дрво-прерађивачком сектору  

 

 

#ЈАВНИ ПОЗИВ# 
 

 

Програм се организује као део пројекта "Подршка запошљавању младих у дрвној индустрији",  

који спроводи Развојни бизнис центар Крагујевац, у партнерству са Другом техничком школом у 

Крагујевцу и предузећима Јелофина, Тара доо и Блажекс, средствима обезбеђеним од стране 

швајцарске организације Солидар Свисс СЛА, канцеларија у Београду, у оквиру програма 

``Достојанствен рад``. 

 

Ко се може пријавити? 

Ако имате између 18 и 30 година, незапослени сте, средње стручне спреме дрво-прерађивачке 

струке, 3 и 4. Степена, једног од следећих образовних профила: 

 Столар 

 Техничар за прераду и обраду дрвета 

 Техничар за примарну обраду дрвета 

 Техничар за финалну обраду дрвета 

 Техничар за обликовање намештаја и ентеријера 

Уколико владате основним стручним знањима из ове области, мотивисани сте и имате амбицију да 

се усавршавате и ради у струци, онда је ово прави програм за вас! 

 

Шта добијате пријавом на конкурс? 

 12 најбољих кандидата ће добити прилику да, кроз специјализовану обуку, освеже и 

унапреде стручна техничка знања. Обука ће бити спроведена у организацији Друге 

техничке школе, а креирана према потребама партнерских предузећа, 

 6 најбољих кандидата/киња са обуке, добиће прилику да обаве стручну радну праксу у 

једној од партнерских компанија и на овај начин, значајно унапреде своју запошљивост,  

 Кандидати који оставе најбољи утисак на пракси и задовоље захтеве партнерских 

компанија, имаће прилику за проналажењем посла, јер изабране компаније имају потребу за 

новим, мотивисаним и компетентним кадровима, спремним за учење и рад. 

 

*Напомена: Накнада за превоз и топли оброк је обезбеђена из средстава пројекта, за кандидате 

који буду обављали стручну праксу у партнерским компанијама  
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Како се можете пријавити? 

Развојни бизнис центар Крагујевац расписује јавни позив на који се можете пријавити 

достављањем ваше радне биографије и мотивационог писма на један од два начина: а) у 

електронској форми путем емаил-а info@rbcentar.org у предвиђеном року, са назначеним називом 

е-маила – ``Програм подршке запошљавању младих у дрво-прерађивачком сектору `` или б) у 

штампаном облику, лично у просторијама Развојног бизнис центра, улица Николе Пашића 7/II-9, у 

року који је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 09.00 – 14.00 часова. 

Текст јавног позива са смерницама и детаљним упуствима како конкурисати, можете преузети на 

званичном веб сајту РБ Центра www.rbcentar.org,  или лично у просторијама Развојног бизнис 

центра, улица Николе Пашића 7/II-9, у року који је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 

09.00 – 14.00 часова 

 
Рок за пријављивање: 12.09.2016 - 27.09.2016. 

 

Резултати конкурса биће објављени средином октобра 2016 на сајту Развојног бизнис центра. 
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