У оквиру пројекта „Лакше до посла” градска општина Врачар покреће
нови програм обука за незапослене:

„Добро се представи”
(Београд, 22. август 2007. године) Oпштина Врачар у сарадњи са Националном службом за
запошљавање, у оквиру трећe фазe пројекта „Лакше до посла”, организује од 28. aвгуста
2007. године, пет дводневних обука. Програм „Добро се представи” ће незапосленима
помоћи да овладају вештинама комуникације са будућим послодавцима. Oбукa, коју ће
спроводити експерти Националне службе за запошљавање, намењена је пре свега незапосленима
средњих година који траже посао. Полазници који се пријаве биће у могућности да стекну
напредна знања како се пише радна биографија и мотивационо писмо, упознаће се са свим
изворима информација о слободним радним местима и уз помоћ и савете експерата увежбаће
технике разговора са послодавцима. Обуку у целости финансира општина Врачар, тако да
незапослени грађани неће имати никаквих трошкова.
„Добро се представи” је програм који ће се организовати у пет циклуса. У свакој групи ће бити 20
полазника, а сама обука траје два дана у следећим терминима: oд 28. до 29. августа, од 4. до 5.
септембра, од 10. до 11. септембра, oд 17. до 18. септембра и oд 24. до 25. септембра.
Заинтересовани грађани за ову обуку могу да се пријаве преко општинског сајта www.vracar.org.yu
и преко општинског кол центра на број 011/360-2-380.
Oпштина Врачар је 2006. године покренула и финансијски подржала пројекат „Лакше до посла”. У
првој фази тог пројекта 100 незапослених, факултетски образованих Врачараца, завршило је
курсеве страних језика и рада на компјутеру. Друга и трећа фаза пројекта „Лакше до посла”
намењене су Врачарцима који, без обзира на годинe и степен образовања, траже посао. У јуну
2007. године успешно је организован Сајам запошљавања где се незапосленима представио 21
потенцијални послодавац. „Добро се представи” је трећа фаза пројекта „Лакше до посла” која
почиње 28. aвгуста 2007. године.
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