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Сајмовима запошљавања до смањења броја незапослених
Петнаести Сајам запошљавања, у организацији краљевачке филијале
Националне службе за запошљавање, окупио је 47 послодаваца са територије
Краљева и Врњачке Бање, који су незапосленима понудили укупно 170 слободних
радних места, свих профила, укључујући металску, прехрамбену, угоститељску,
текстилну и електро струку, као и послове из области осигурања.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је изразио наду да ће
свих слободних 170 места после овог сајма бити попуњено и да ће исто толико
грађана Краљева бити задовољно јер је нашло посао. Он је истакао да
краљевачка филијала Националне службе за запошљавање тесно сарађује са
локалном самоуправом у организацији оваквих догађаја. Како је рекао, она је
учинила заначајан корак да послодавци и незапослена лица могу на једном месту
да се сусретну лицем у лице и да неко, евентуално, добије посао.
„Мислим да је ово одлична прилика за све наше суграђане да могу да
попричају са послодавцима, сазнају шта им је потребно од различитих вештина и
знања, да оставе своје биографије. Надам се да ће после овог сајма један број
наших суграђана добити посао“, рекао је градоначелник Краљева др Предраг
Терзић.
Према речима Зорана Мартиновића, генералног директора Националне
службе за запошљавање, ефекти прошлогодишњих сајмова показују да је, након
66 сајмова, од 60.000 незапослених, 12.300 успело да нађе посао.
„То на први поглед није висок проценат, али сајмови запошљавања су само
једна од мера НСЗ. У овом тренутку су актуелни јавни позиви за подстицај за
самозапошљавање, јер желимо да стимулишемо незапослене младе људе на
раду у приватном, а не у државном сектору“, истакао је Мартиновић.
За различите програме подстицаја запошљавања Национална служба је
ове године определила 3,3 милијарде динара, а интересовање послодаваца за
ове мере је велико. Мере Националне службе су усмерене на подстицаје
приватним послодавцима, јер она жели да приватни сектор постане јака
алтернатива јавном и да млади људи пожеле посао пре у јавном него у приватном
сектору, што до сада није био случај.
Директорка краљевачке филијале Националне службе за запошљавање
Снежана Прелић каже да директни ефекти сајмова запошљавања, који
омогућавају директне контакте послодаваца и незапослених, показују да најмање
50 одсто особа без посла успева да пронађе привремени посао, а да велики број
њих касније успева да нађе и стални посао.
На Сајму су додељене и одлуке о спровођењу програма стручна пракса, а
одржан је и округли сто на тему „Стручна пракса – резултати спровођења и могућа
унапређења“. На округлом столу су представљени актуелни програми и мере
додатног образовања и обука које ће реализовати Национална служба током ове
године, било је речи о укључивању младих на тржиште рада, као и о иновативним
моделима запошљавања младих.

