
У сали хотела Србија у Вршцу одржан је још један сајам запошљавања у ком је учешће
узело 23 послодаваца који су понудили преко 80 радних места незапосленим лицима
којих је било неколико стотина.

Сајам је отворио председник општине Вршац Чедомир Живковић који је рекао да је
најважнији задатак локалне самоуправе да пронађе што више радних места и да се
послодавцима омогући да имају добру пословну климу за шта сматра да је Општина
Вршац на добром путу да то и оствари. „Радује ме што су велике фирме као што су
Хемофарм и Фрезенијус данас присутне на сајму, већ на јесен очекује се
запошљавање нових радника у Фрезенијусу, такође се надам да ће и Хемофарм ове
или наредне године проширити своје производне капацитете чиме би се значајан број
радника запослио у ове две фирме. Општина Вршац ће врло активно кренути у израду
студије за нову индустријску зону како би се привукли нови будући инвеститори како
бисте сви ви који живите у Вршцу имали посао и како би се стопа незапослености
смањила“ рекао је Живковић и захвалио се Националној служби за запошљавање на
уложеном труду и пожелео срећу свим присутним лицима, да им овај сајам буде
успешан и да пронађу посао.

Присутнима се такође обратила и Весна Бранков, члан општинског већа задужен за
привреду која је присутнима рекла да су у току обуке које је организовала општина
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Вршац у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и
равноправност полова, као и да се ускоро очекује расписивање јавних позива за
стручну праксу и јавне радове чиме ће додатни број незапослених вршчана наћи своје
радно ангажовање.

Директор вршачке филијале службе за запошљавање, Александар Винћилов, рекао је
у свом обраћању незапосленима да око 30% лица која посете сајам запошљавања у
наредном периоду од 6 месеци се запосле управо код послодаваца који су учествовали
на сајму, те да је ово прилика коју треба да искористе на најбољи могући начин и
представе се послодавцима лично уз што боље припремљену радну биографију.
„Општина Вршац броји 6500 незапослених лица на евиденцији, готово 30% је млађе од
30 година, а 50% је у доби између 30 и 50 година, што значи да је 80% евиденције
незапослених у Вршцу младих или суграђана у пуној радној снази, што је огроман
радни потенцијал који се не користи“, рекао је Винћилов.

На сајму су се нудила радна места за технологе, фармацеуте, машинске инжењере,
агенте осигурања, комерцијалисте, продавце, пољопривредне техничаре, за раднике
хемијске струке, руковаоце машина, ЦНЦ оператере, возаче, штампаре, конобаре,
куваре, месаре, пекаре, раднике у производњи...



Неки од присутних послодаваца су вршили разговоре са незапосленима на лицу места
и правили предселекцију заинтересованих лица, те се тако на једном од штандова
могло видети како се незапослени тестирају за рад у производњи за који је потребна
прецизност рада рукама.

Вршачка филијала НСЗ имала је такође, штанд на сајму запошљавања где су
незапослени могли да се информишу о свим услуга које нуди овај јавни сервис, као и
да преузму бланко ЦВ обрасце како би се што боље представили послодавцима.
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