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Текст огласа за слободна радна места можете
предати у најближој филијали/служби НСЗ.

Више од десетки у индексу послодавци цене ако им
будући приправници докажу да имају бар неко радно
искуство. Предности студентске стручне праксе су немерљиве. Има ли је у Србији? Недовољно, али исто толико и непознато - да је НИС покренуо пројекат „Енергија
знања“, док пракса у оквиру програма „Буди Вип студент“ траје два месеца. Студентска пракса обавља се и у
познатој ревизорско-консултантској компанији „Ернест
и Јанг“. Могућа је током целе године. „Делез“ прво радно
искуство нуди и ученицима, студентима и дипломцима,
у свим секторима компаније. Пракса у „Теленору“ траје
до годину дана. Детаљније у Теми броја.
Држава је определила 700 милиона динара за запошљавање кроз јавне радове. У првих шест месеци запослено је 2.465 особа. Директор НСЗ Зоран Мартиновић
рекао је да је намера да се ове године укључи око 6.900
особа у програм јавних радова, међу којима 1.900 особа
са инвалидитетом. Више о томе на страни Актуелно.
Одлука Британаца да напусте ЕУ изазвала је тешке
потресе на глобалним тржиштима капитала. Само у једном дану, 400 најбогатијих људи света изгубило је 127,4
милијарде долара, процене су агенције „Блумберг“. На
Острву би могло да буде укинуто преко 100.000 радних
места у финансијском сектору. Британска авио-компанија „Изи џет“ почела је преговоре с ЕУ о премештању
свог седишта из Велике Британије. О другим појединостима на страни Сазнајте више.
„Ставили смо сву уштеђевину на гомилу, проучили
принципе узгоја и успело је. Дневно произведемо 600
литара млека, а ипак се често дешава да нам зафали за
кафу“, каже Јелена Марић (28), која се није обазирала
на коментаре - Зар сте завршили факултете да бисте
гајили козе. Она и Александар Степанић су фарму
коза, а потом и млекару, назвали „Карпе дием“ (Искористи дан). О томе на страни Мој пут.
У првом комшилуку - Македонији, нико неће да
чува овце. Држава је спремна чак да издвоји субвенције
за особе које би повремено правиле друштво пастирима.
Не помаже. Планина је, кажу, пуста, нема становника,
а ни интернета. О томе и другим вестима из света, на
страни Горе - Доле.
Млади из нишког краја који желе да науче да органски гаје поврће, могу да се до краја месеца пријаве за обуку, а добиће савете стручњака, пластеник и
земљиште. Детаљније на страни Актуелно.
Отворен је још један Џоб клуб у Београду. У току прошле године 3.710 незапослених, међу којима 245 особа
са инвалидитетом, прошло је обуку у Клубу за тражење
посла. Џоб клуб на Тргу Николе Пашића 8 покрива свих
17 београдских општина. О томе на страни Актуелно.
Послодавац сваког дана пре почетка рада у сезонску књижицу налепи вредносни купон, тзв. ваучер.
Куповином ваучера послодавац је унапред уплатио све
неопходне доприносе држави. Радник заводу за пензионо осигурање подноси уговор као доказ да је остварио
стаж који се потом евидентира у систему. Систем ваучера у Хрватској је омогућио плаћање ефективног рада,
бољу конкурентност и нижи трошак рада. Да ли ће исти
систем бити примењен и у Србији, на страни Лакше до
посла. У Србији се сваке године баци око 250 хиљада
тона хране. Највише хране баца се у Великој Британији тежина конзерве пасуља по становнику, а најмање у Румунији - отприлике јабука по особи. Срби највише бацају
хлеб. О томе на страни Ми и Европа.
Редакција

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или ванредног
професора за ужу научну област Хирургија
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Микробиологија и имунологија
на одређено време 5 година

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на конкурс: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије
диплома свих нивоа студија; оверена копија извода из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству (оригинал); потврда
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван
за кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом
образовању и чланом 124 е и чланом 126 Статута Универзитета
у Крагујевцу(оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у
радном односу на ФИЛУМ-у); за кандидате који се први пут бирају
у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно
приступно предавање. Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и
у електронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: http//www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.
docx). Фотокопије докумената морају бити оверене и не старије од
6 месеци. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у
разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке
гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет,
Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и
на интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.
ОСТАЛО: За наставнике: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно
је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак
стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.
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