Пројекат неемачке раззвојне сарад
дње „Подсстицање запошљавањ
ња младих“ у сарадњ
њи са
организаци
ијом Сербиаа Органика објављује
о

ЈАВНИ
И ПОЗИВ
В
За обављаање стручн
не праксе из облассти органскке пољопр
ривреде и прехрамб
бене
технологијее по принци
ипима органске произвводње.
Циљ пракссе је стицањ
ње потребн
них знања и вештина из области
и органске производњ
ње и
прераде и о
оспособљаввање за обаављање посслова у сектору органскке производ
дње.

Коме је позив намеењен?
Програм сстручне пр
раксе је наамењен мл
ладим, неззапосленим
м лицима до 35 год
дине
старости ко
оји су:
 дип
пломирали
на
Пољоприввредном
факултетту
(смеер
органска
пољ
љопривредаа/еколошка пољоприввреда, воћарство/виноградарство
о, ратарствво и
повртарство, општа агр
рономија, сточарство
о ‐ зоотеххника, фиттомедицина и
преехрамбена технологи
ија) или Технолошкком факул
лтету (смеер прехрамб
бена
био
отехнологијаа и прехрам
мбено инжеењерство)
или
и
 на п
последњој години основних или
и мастер студија
с
горее поменути
их факултетта и
студ
дијских прогграма/смерова.

Услови ко
оје кандид
дати мор
рају да исп
пуњавају
На конкурс могу да се пријаве сви
и они који испуњавају
и
с
следеће
усл
лове:
- да суу држављан
ни Републике Србије,
- да имају
и
мање од 35 годин
на,
- да суу незапослеени,
- да ссу завршил
ли или завр
ршавају нееки од горее наведени
их факултетта и студијских
прогграма,
- да нису имали радно
р
искусство у облассти органске и прехрам
мбене техно
ологије,
- да суу спремни за
з стицање нових знањ
ња и вештин
на,
- да суу мотивисани и спремн
ни за рад у овој областти.

Шта прогграм нуди
и?
Одабраним
м кандидатима програам стручне праксе нуд
ди приликуу за стицањ
ње практиччних
знања и вештина из
и области органске производњ
ње и прер
раде у секктору органске
производњ
ње код посло
одаваца којје успешно послују у оввом секторуу дуги низ го
одина.
Током трајаања стручне праксе ли
ицима која учествују у програму б
биће плаћена надокнаада у
месечном и
износу од 20.000
2
динара (нето), тр
рошкови пр
ревоза и доприноси за случај повр
реде
на раду и професионал
лне болести
и.
Предвиђено трајање програма
п
је до 6 месец
ци.

Како се пр
ријавити
и на конкуурс?
Сви они ко
оји су заин
нтересовани
и за похађаање стручн
не праксе ттреба да по
ошаљу след
дећа
документа::
- Пријјаву за стр
ручну пракксу (преузи
има се на сајту удружења Сер
рбиа Орган
ница
(www.serbiaorganica.info),
- Краттку биограф
фију написан
ну у слобод
дној форми,
- Моттивационо писмо,
п
- Фото
окопију личчне карте,
- Фото
окопију дип
пломе (не мора
м
да будее оверена) ‐ за незапосслена лица
- Фото
окопију инд
декса првее стране и стране гдее је оверен
н последњи
и семестар ‐ за
студ
денте
Пријаве са наведеном документацијом се до
остављају мејлом
м
на: in
nfo@serbiao
organica.org
Рок за слањ
ње пријава је 15. март 2018.
2
до 17:00.
Пријаву можете преузети на след
дћем линку и на веб стр
раници
http://www
w.serbiaorganica.info/javvni‐poziv‐za‐‐obavljanje‐sstrucne‐prakkse‐iz‐oblastti‐organske‐
poljoprivred
de‐i‐prehram
mbene‐tehno
ologije‐po‐principima‐orrganske‐proiizvodnje/
Непотпуне пријаве као и пријавее које нису послате у п
предвиђено
ом року нећ
ће бити узеете у
разматрање. Кандидаати који бууду одабраани у ужи избор ће б
бити контаактирани пуутем
телефона и позвани наа разговор.
У периоду од
о 26. фебр
руара до 5. марта 2018
8, биће организоване информативвне сесије по
о
следећем р
распореду:
 Нови
и Сад – 26. фебруар у 12:00
1
часова на Пољоп
привредном
м факултетуу, предаваон
ница
П1,
 Срем
мска Каменица – 26. феебруар у 15
5.30 часова на
н Едуконс факултету, свечана сал
ла,

 Чачаак – 2. март у 12:00 часова на Пољ
љопривредном факултеету,
 Беогград – 5. март у 12:00 часова
ч
на По
ољопривред
дном факул
лтету.

Ко је Серб
биа Орган
ника
Национално удружењ
ње за разво
ој органске производњ
ње „Сербиа Органика““ основано је у
мају 2009. године наа иницијати
иву Министтарства пољ
љопривредее и учесника сектора као
кровна оргганизација са циљем пружања подршке
п
раазвоју орган
нске произвводње на свим
с
нивоима и промовиссања органсске производње у Ср
рбији. Удруужујемо цел
локупан сектор
органске пољопривре
п
еде на теериторији Републике
Р
Србије и стратешки
и смо парттнер
државним и инострааним инсти
итуцијама у циљу усклађивања и координације раззвоја
органске по
ољопривред
де у Србији.
О пројектуу Подстица
ање запошљ
љавања мл
ладих
Пројекат П
Подстицањее запошљавања млад
дих се спр
роводи у оквиру
о
Нем
мачке разввојне
сарадње. П
Пројекат спроводи Немачка
Н
ор
рганизација за међун
народну сарадњу (ГИЗ) у
сарадњи саа Министар
рством омлаадине и спо
орта Републ
лике Србијее као водећ
ћим партнером.
Циљ пројеккта је да пр
ружи подрш
шку младим
ма између 15 и 35 год
дина староссти да се боље
б
позиционирају на тржишту рада и да се лакш
ше и брже запосле.

