На основу Споразума о међусобној сарадњи на реализацији обука за
дефицитарна занимања на тржишту рада- обуке на радном месту за 2022.годину,
потписаног између Града Пирота и ЗИП центра за младе- бизнис инкубатора д.о.о.
Пирот, бр. II 101-11/22 од 09.05.2022. године, а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања Града Пирота за период од 2021. до 2023. године и Одлуком о избору
послодаваца за учешће у мери обуке на радном месту у 2022. години од 10.06.2022.
године
ЗИП ЦЕНТАР ЗА МЛАДЕ- БИЗНИС ИНКУБАТОР Д.О.О.
У САРАДЊИ СА ГРАДОМ ПИРОТОМ
РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
незапосленим лицима да се пријаве на Конкурс за реализацију мере обуке за
дефицитарна занимања на тржишту рада – обуке на радном месту у 2022. години
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни позив је намењен свим заинтересованим незапосленим лицима која имају
жељу да стекну знања и вештине за обављање послова, у складу са исказаним
потребама компанија. Полазници ће проћи обуку директно у компанијама, на радном
месту, уз помоћ искусних ментора. Трајање обуке је два месеца.
Током обуке полазници имају право на новчану надокнаду, а најбољи полазници
прилику за запослење.
Компаније и занимања за које се може конкурисати су:
 Хипопослови д.о.о. Пирот(1 радник на позицији помоћни кувар/продавац готових
јела)
 Фондација Рефарма (1 радник на позицији сарадник за бригу о деци и младима у
руралним срединама)
 Мармил д.о.о. (1 радник на позицији помоћни кувар)
 Пољопривредна задруга Еко Петровић - Крупац (2 радника на позицији радник у
производњи млечних производа- помоћни радник)
 Александар Јовановић ПР интернет продаја и рачунарско програмирање Pascual
Solutions Пирот (1 радник на позицији Junior frontend developer)
 Пи канал д.о.о. Пирот (1 радник на позицији сниматељ)
 Ивана Костић ПР производња торти и колача Нугателина Пирот (4 радника на
позицији помоћни посластичар)

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА
На позив могу да се пријаве сва незапослена заинтересована лица.
Обавезна документација за пријаву на конкурс:
 Радна Биографија са напоменом за коју позицијуконкурише кандидат.
Документација за пријаву на конкурс подноси се лично у Зип центру – бизнис
инкубатору д.о.о. на адреси Таковска 24, Анекс спортске дворане Кеј – први спрат,
непосредно или путем поште или на мејл zipcentar@gmail.com.
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Овај позив за све заинтересоване биће отворен до 20.06.2022.

У Пироту,
13.06.2022.

