Број: 400-2579/19
Датум:20.08.2019.год.

Пројекат: „Програм стручног оспособљавања младих“
Спроводи: Општина Врњачка Бања
Финансира: Министарство омладине и спорта Републике Србије,
Расписује:
КОНКУРС ЗА БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ
Основни циљ пројекта је доквалификација и преквалификација незапошљених младих за одређена
занимања која су им потребна, како би им се олакшало запошљавање у приватном сектору, а и да се
стручно оспособе за покретање сопственог посла.
Циљ пројекта ће бити остварен кроз:
- Увођење неформалног образовање младих кроз доквалификацију и преквалификацију,
- Подизање нивоа стручне оспособљености младих,
- Обезбедити директан контакт младима са приватним сектором,
- Обезбедити лиценциране обуке за стручно оспособљавање младих.
Пројектом ће се едуковати 40 млади који ће завршити стручне курсеве и едуковати за одређене струке
и добити лиценциране сертификате који ће допринети до бољег позиционирања њихове стручне
спреме код приватног послодавца. Један од основних ефеката који желимо да остваримо реализацијом
пројекта је да постакнемо младе на самозапошљавање и успешност у пословању и примени
новостечених знања како у приватном сектору, тако и кроз покретања сопственог бизниса.
ОБУКЕ:
1. Обука за козметичаре - 5 полазника
2. Обука за фризере – 5 полазника
3. Обука за масере– 5 полазника
4. Обука за собарице – 5 полазника
5. Обука за куваре – 5 полазника
6. Обука за бармене – 5 полазника
7. Kурс немачког језика- 10 полазника
Сви полазници обука од 1 до 6. који буду примљени на горе наведеним обукама похађаће и
БЕСПЛАТАН курс енглеског језика и добити лиценциране сертификате за обуку коју заврше и
за курс енглеског језика.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. На конкурс се могу пријавити млади од 18 до 30 година,
2. На конкурс се могу пријавити млади – незапошљена лица,
3. На конкурс се могу пријавити особе независно од своје стручне спреме.
ОБУКЕ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ КОД СЛЕДЕЋИХ ПОСЛОДАВАЦА:
(СБ „Меркур“, Хотел Zepter, Хотел Фонтана, Хотел Соларис, и фризерски салон Данијела
Кутић, фризерски салон Јелица Шљивић, козметички салон Ана nails, козметички салон Тања.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Фотокопија личне карте,
2. Уверење Националне службе за запошљавање (да је незапошљено лице)
3. Уписница – преузети са сајта http://www.kzmvbanja.com/novosti/ или лично у канцеларији за
младе.

Критеријуми на основу којих ће се вршити селекција кандидата су:
 Студенти, млади из руралних средина, самохрани родитељи, млади без родитељског старања,
млади незапослени.
Пријаве вршити лично у просторијама Канцеларије за младе, радним данима од 10:00 часова до
13:00 часова, путем поште на адресу: Канцеларија за младе, општина Врњачка Бања, ул. Крушевачка
17, 36210 Врњачка Бања или на путем писарници Општинске управе, а нагласити по јавном позиву.
За све додатне информације можете нас контактирати на телефон: 062-63 51 63.
Конурс је отворен закључно са даном 2.9.2019.год.
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Координатор КЗМ
_________________________

