Отворен Сајам високог образовања и запошљавања
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић отворио је у Дому војске
у Краљеву Сајам високог образовања и запошљавања.Отварању су
присуствовали председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић, помоћник
градоначелника града Краљева Никола Радевић, декан Факултета за машинство и
грађевинарство у Краљеву Миле Савковић, руководилац Школске управе Рашког
округа Бојана Маринковић, директорка Националне службе запошљавањафилијала Краљево Снежана Прелић и бројни гости.
Обраћајући се медијима градоначелник града Краљева др Предраг Терзић
је истакао велику важност организовања сајмова образовања на време, а затим
појаснио“ Веома је важно да се сајмови одржавају на самом почетку школске
године, како би сви они будући студенти који планирају да наредне године упишу
високе школе и факултете могли да се информишу о томе који све факултети
постоје , шта је потребно припремити за пријемне испите, колико су бодова имали
последње пласирани на ранг листама у току претходне године и како би деца
имала сасвим довољно времена да размотре све могућности уписа и са
родитељима на време одлуче који ће факултет уписати.Данас у Краљеву су
факултети из Крагујевца, из Београда, из Ниша, Косовске Митровице, како
државни тако и приватни, тако да мислим да је понуда веома велика.Поред
факултета, са нама је данас и компанија „Леони“ која прикупља биографије свих
оних који желе да раде у овом гиганту немачке индустрије и очекујем да ће они
успети да пронађу најбоље раднике у Краљеву, а да ће са друге стране сви
вредни и радни људи добити прилику да раде и да поштено зараде“.
Директорка Националне службе запошљавања-филијала Краљево Снежана
Прелић је истакла да је на Сајму високог образовања и запошљавања
представљено тридесет излагача, факултета и високих школа и компанија „Леони“
која има отворене пријаве потреба за одређеним позицијама, и која је и
непосредни повод за организацију оваквог сајма запошљавања.
„Овај сајам је сјајна прилика да на једном месту видимо послодавце и оне
који траже посао“ истакла је Бојана Маринковић, руководилац Школске управе
Рашког округа, а затим додала „ али исто тако и ученике средњих школа,
студенте, представнике образовних установа.Овде су и највећи послодавци,
надамо се и покретачи привреде нашег града.Школска управа ће као и до сада
бити мост који спаја привреду и образовање“.
„Факултет за машинство и грађевинарство је један од организатора Сајма“
нагласио је декан Миле Савковић и појаснио да су већ на првом састанку који су
имали са компанијом „Леони“ дошли до закључка да у граду нема довољно
капацитета да можемо да одговоримо на све изазове и захтеве који долазе од
компаније „Леони“ и из тог разлога је направљена промоција инжењерске струке
кроз овакав Сајам образовња, као најбољи начин за повећања интересовања за
овај факултет“.

