Саопштење за јавност

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА НА ВРАЧАРУ
Општина Врачар у оквиру пројекта ”Лакше до посла” организује
Сајам запошљавања
(26. јун 2007. године) Представнике медија позивамо да присуствују свечаном отварању
Сајма запошљавања у петак, 29. jуна у 12 часова у Великој сали општине Врачар,
Његошева 77. Сајам запошљавања организују градска општина Врачар у сарадњи са
Националном службом за запошљавање, у оквиру пројекта ”Лакше до посла”. На отварању
ће говорити председник општине Врачар, Бане Кузмановић, а Сајам ће бити отворен за све
заинтересоване до 18 часова.
На Сајму запошљавања ће учествовати 20 компанија, а посетиоци ће бити у прилици да
директно ступе у контакт са послодавцима. Незапослени ће на лицу места моћи да напишу
своју биографију, мотивационо писмо као и да добију савете на који начин да обаве интервју
за посао.
”Незапосленост је један од највећих проблема у земљи. Ми, као одговорни људи, имамо
обавезу да радимо на стварању могућности за решавање овог проблема. Тим који води
градску општину Врачар је одлучан да уради све што је у његовој моћи како би својим
суграђанима створио нове могућности за проналажење посла” каже председник општине
Врачар, Бане Кузмановић.
Учесници Сајма су припремили посебне погодности, тако да ће НУ ”Божидар Аџија” за све
незапослене посетиоце Сајма обезбедити сајамски попуст од 20% на своје курсеве.
Национална служба за запошљавање ће представити своје бесплатне сервисе за незапослене,
а биће представљени и програми који су тренутно актуелни.
Општина Врачар је 2006. године покренула и финансирала пројекат ”Лакше до посла”. До
сада су две генерације полазника завршиле курсеве страних језика и рачунара и тако су
стеклe нова знања и вештине које су им неопходне за добре послове. Током Сајма
запошљавања општина ће организовати пријављивање свих заинтересованих кандидата који
желе да учествују у наредним акцијама у оквиру пројекта ”Лакше до посла”.
У периоду од када је најављен први Сајам запошљавања, преко 150 грађана Врачара
интересовало се за услове проналажења посла.
Молимо Вас да ову информацију објавите и унапред Вам се на томе захваљујемо!
За све додатне информације можете се обратити овлашћеној агенцији ”Сребрн&Туш” или
посетите званични сајт општине Врачар www.vracar.org.yu.
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