15.05.2018.
Са дефицитарним знањем брже од посла
Полазнике обуке која се у краљевачком предузећу „Радијатор инжењеринг“
реализује у оквиру пројекта „Обука незапослених младих лица за запосљавање у
складу са потребама дефицитарних занимања на продручју града Kраљева“
обишао је градоначелник Краљева др Предраг Терзић са својим помоћником
Николом Радевићем, у пратњи власника и дииректора предузећа Радојка Јанића и
његових сарадника.
Захваљујући томе што је наш град за овај пројекат обуке добио више од
трећине средстава које је за те сврхе за целу Србију ове године обезбедила
држава - 3.420.000 динара од 9.400.000, 20 младих, који су на евиденцији
Националне службе за запошљавање, различитих занимања, добило је прилику
да се преквалификује у завариваче, полаже за сертификат и атест.
По занимању кувар, Милош Вучинић, полазник обуке, каже да је оглас за
могућност преквалификације у завариваче видео на FB страници Kанцеларије за
младе у Kраљеву. Заинтересовавши се, он се распитао, али и добио позив из
Националне службе за запошљавање.
„Сматрам да је ово перспективан посао, уз који ћу, знањем које ћу стећи
овде, моћи да напредујем и да искористим шансу која ми је дата. Очекујем да ћу
после преквалификације моћи да нађем добар посао од којег ћу моћи добро да
зарађују и да живим од свог рада“, нада се овај двадесетогодишњи младић.
Вођа обуке Саша Радевић, инжењер заваривања, истакао је труд и
мотивисаност полазника, који су и хемијски лаборанти и електротехничари...
„Мислим да ће бар десеторица од њих бити баш добри у ономе што раде.
Трудимо се да им пренесемо своја знања и искуства. Важно је да знају да и у овој
земљи могу сасвим пристојно да живе са овим занимањем“, сматра Радевић.
Полазници обуке нису условљени да по завршетку наставе да раде у
„Радијатор инжењерингу“, који такође нема обавезу да их задржи.
„Ови млади људи стичу нова искуства како би добили сертификат за
заваривача, а када њих видимо на делу, схватамо колико је добро што смо се
изборили за овај пројекат и да Kраљеву припадне трећина укупног фонда
Министарства омладине и спорта. Са сертификатом заваривача они ће без
проблема моћи да пронађу посао у струци, а ја се надам да ће сви остати у
Kраљеву и овде стварати своје породице и да ћемо бити богатији за десет људи
који ће допринети развоју нашег града“, поручио је градоначелник Kраљева др
Предраг Терзић, истакавши да управо они који располажу дефицитарним знањима
имају највише шансе да дођу до посла и похваливши спремност ових младића да
се преквалификују за дефицитарна занимања.
Обука се организује за стицање вештине заваривања поступком ручног
електролучног заваривања, поступак 111, и стицање знања заваривања МАГ
поступком, поступак 135. Полазници имају десет часова теоријске и 470 часова
практичне обуке, обезбеђена им је комплетна заштитна опрема за рад и
испоштовани сви услови за безбедност на раду.
Обука, која је почела 24. априла, организована је у производном погону
„Радијатор инжењеринга“ у индустријској зони Шеовац и траје радним данима,

некад и суботом, од 15.00 до 22.00 часа, под будним и стручним оком
дипломираних машинских инжењера.

