РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД ЗРЕЊАНИН

Пројекат “ОБУКОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА”, спроводи град
Зрењанин у партнерству са Техничком школом из
Зрењанина, финансиран од стране Министарства
омладине и спорта Републике Србије

Град Зрењанин и Техничка школа, позивају незапослене младе особе да се пријаве за
бесплатну обуку заваривача електролучним МИГ/МАГ поступком.
По завршетку обуке кандидати ће бити тестирани, сви кандидати који са успехом заврше
обуку добиће сертификат за остварен стандард стручних компетенција. Планирани
почетак обуке је планиран за 07. октобар 2019. године. Финално тестирање кандидата
биће организовано по завршетку обуке у децембру 2019. године. Обука ће бити вршена у
Зрењанину. Евентуални путни трошкови падају на терет кандидата.
Кандидати који стекну сертификат за остварен стандард стручних компетенција заваривача
електролучним МИГ/МАГ поступком у пројекту „ОБУКОМ ДО ЗАПОСЛЕЊА“ и одлуче
да пронађе посао у иностранству у року од две године по завршетку обуке, дужни су да
надокнаде све трошкове обуке граду Зрењанину oсим у случају да су после завршених
обука 6 или више месеци били пријављени на националној служби за запошљавање.
Ко може да учествује?


Незапослени са територије Града Зрењанина (укључујући и насељена места)
старости од 18 – 30 година;



Кандидати који испуњавају здравствене услове за образовни профил бравар –
заваривач;



Кандидати који нису кривично кажњавани;



Кандидати морају имати најмање завршено основно образовање.

Предност при рангирању имаће кандидати који:


поседују образовање III и IV степена стручне спреме – образовних профила техничке
струке који су током образовања савладали програме наставе и учења из области:
машинских материјала, машинских елемената, техничког цртања и сл.
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Како се пријавити?
Пријављивање се врши подношењем попуњеног формулара. Формулар се може преузети
на wеб адреси: www.zrenjanin.rs или лично у писарници градске управе Зрењанин соба
бр. 53.
Потребна документација за пријаву:
Попуњени формулар, копија дипломе последњег нивоа одговарајућег образовања, копија
личне карте, потврда да се кандидат налази на евиденцији Националне службе за
запошљавање – Филијала Зрењанин, потврда о некажњавању из казнене евиденције
надлежног суда.
Конкурсну документацију у
затвореној коверти
с назнаком „ОБУКОМ ДО
ЗАПОСЛЕЊА“, лично предати у писарници Градске управе Трг Слободе бр. 10,
Зрењанин, соба бр. 53.
Време трајања конкурса
Конкурс је отворен до 03. октобра 2019. године.
Процес селекције
Селекцију корисника обавиће комисија формирана од представника града Зрењанина и
Техничке школе. Одабрани кандидати биће обавештени о пријему у програм на основу
података из попуњених формулара.

