У Вршцу
Датум: 30.05.2014.
На данашњој конференцији за медије која је одржана у малој сали Општине Вршац,
директор вршачке филијале за запошљавање, Александар Винћилов и члан
општинског већа за привреду, Весна Бранков најавили су предстојећи сајам
запошљавања који ће се одржати у Среду, 4. Јуна у Хотелу Србија у периоду од
11:00-13:00h.

„Сада већ традиционално Национална служба за запошљавање и локална самоуправа
општине Вршац заједно организују Сајам запошљавања који ће се и ове године
одржати у Хотелу Србија. У име општине Вршац позивам позивам послодавце, као и
сва незапослена лица да дођу на сајам запошљавања и да заједничким снагама
допринесемо смањењу броја незапослених и развоју наше општине“, рекла је Весна
Бранков.

Директор вршачке филијале службе за запошљавање, Александар Винћилов такође је
позвао све незапослене да дођу на сајам: „Молим све незапослене да припреме и
ажурирају своје радне биографије како би се на што бољи начин представили
послодавцима који ће понудити око 80 радних места за различита занимања. Према
статистичким подацима од укупног броја лица која посете сајам 30% пронађе
запослење те ову прилику никако не треба пропустити, поготову у оваквој ситуацији
када је изузетно тешко пронаћи слободно радно место“, закључио је Винћилов и
захвалио се свима који су помогли у организацији овог сајма, првенствено Локалној
самоуправи општине Вршац, Хотелу Србија и Туристичкој организацији општине
Вршац.
За сада се за сајам пријавило 22 послодавца који ће понудити oко 80 радних места за
различита занимања. Потребе има за технолозима, фармацеутима, машинским
инжењерима, пољопривредним техничарима, радницима хемијске струке, руковаоцима
машина, штампарима, конобарима, куварима, месарима, пекарима, агентима
осигурања, комерцијалистима, продавцима, ЦНЦ оператерима, возачима као и за НК
радницима.

Позивамо сва незапослена лица којима је потребна помоћ око припреме за сајам да се
обрате свом саветнику за запошљавање како би сва питања на време била разрешена.
Такође, на самом сајму Национална служба за запошњавање ће имати штанд на коме
ће незапослени моћи да се информишу и преузму бланко CV обрасце како би се што
боље представили послодавцима.
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