ПОЗИВНО ПИСМО

Поштoвани,

Изузетна нам је част да Вас можемо обавестити да ће у Краљеву бити организован „Сајам
високог образовања и запошљавања“, у уторак, 16. октобра 2018. године, у Дому Војске Србије,
ул. Карађорђева бр. 5, у Краљеву, oд 12:00 до 16:00 часова.
Организатори Сајма су Град Краљево, Национална служба за запошљавање -Филијала Краљево и
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, у сарадњи са Школском управом Града
Краљева, Регионалном привредном комором Моравичког и Рашког управног округа, Војском
Србије и медиjима.
Циљ Сајма је промоција квалитетног академског образовања, при чему представници факултета са
свих универзитета у Србији имати прилику да представе своје академске студије, упознају
потенцијалне студенте са условима студирања и помогну им да лакше донесу одлуку о свом
будућем професионалном и животном позиву.
Специјални учесник Сајма је немачка компанија „Leoni“ doo, која се бави производњом каблова за
аутомобилску индустрију и међу водећим је у свету, и у наредном периоду (до 2021.год) планира
да запосли више од 4000 радника, у Граду Краљеву. На Сајму запошљавања компанија ће
представити своје планове запошљавања, могућности стипендирања, обука, радних пракси...
Понуда радних места у компанији „Leoni„биће истакнута на мапи Сајма, а заинтересована лица ће
имати прилику да се информишу и конкуришу.
Сајам је намењен ученицима завршних разреда средњих школа (очекује се присуство 1.500
ученика) , незапосленима и грађанима Краљева и представља праву прилику да на једном месту
непосредно од представника многих факултета у директном контакту и разговору, сазнају више о
свом будућем позиву, потребама компаније „Leoni“ doo, запошљавању и условима рада.
Професионалност и озбиљност сајамске манифестације својим присуством употпуниће
представници Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ представљањем својих
пројеката и Немачки информативни центар ДИМАК који организује информативне догађаје и
тренинге у вези са запошљавањем, образовањем и каријером заједно са Централном службом за

међународно тржиште рада и посредовање стручне радне снаге Савезне агенције за рад (ЗАВ/ БА)
из СР Немачке и Националном службом за запошљавање (НСЗ).
Сајам високог образовања и запошљавања има поруку да је главни концепт за успех –
перманентно учење и развој компетенција потенцијалних запослених.
Позивамо Вас да на време резервишете своје место на овогодишњем Сајму.
Пријаве за учешће на Сајму можете доставити до 01.10.2018. год. на :

Тел: 069/2617533
e-mail: info.sajam.kraljevo@gmail.com

Информације о котизацији, као и упутства за пријаву наћи ћете на линку Факултета за машинство и
грађевинарство Краљево:
http://www.mfkv.kg.ac.rs/index.php/sajam
Сви факултети који пријаве учешће на сајму су у обавези да електронски доставе лого факултета за
обележавање штанда и мапе сајма (на којој ће бити истакнут: назив факултета са логом и
студијским програмима).
У очекивању успешне сарадње,
Срдачно Вас поздрављамо,
Организациони тим „Сајма високог образовања и запошљавања“

