
Hamida ŠKRIJELJ
BIRO ZA ZAPOŠLJAVANJE HADŽIĆI

Planiranje karijere u 
saradnji sa savjetodavcem 

me dovelo do zaposlenja!



#SAVJET MLADIMA

„Nemojte se ustručavati da zatražite savjetodavnu podršku 
pri traženju posla, a siguran znak da vam je ona potrebna je 
dugotrajna nezaposlenost. Individualno savjetovanje 
podrazumijeva izradu plana aktivnosti koji će Vas dovesti do 
zaposlenja što uključuje posredovanje, prevazilaženje 
nedostataka koje imate za uključivanje na tržište rada itd. 
Služba za zapošljavanje je stručna ustanova koja posjeduje veliki 
broj informacija i kontakata sa poslodavcima te insistirajte na 
korištenju usluga koje možete dobiti.“

„Preselila sam se u Sarajevo iz Tuzle jer se nisam uspijevala zaposliti. Po dolasku u 
Sarajevo, nakon prijave na evidenciju biroa uključila sam se u proces individualnog 
savjetovanja u Birou za zapošljavanje Hadžići. Iako sam stekla obrazovanje za 
posao nastavnice koji sam silno željela raditi, zbog prezasićenosti tržišta nisam 
mogla naći stalno zaposlenje, ali nisam ni birala posao. 
Želja i iskrena posvećenost savjetnice u Birou za zapošljavanje Hadžići da mi 
pomogne da dođem do zaposlenja me oduševila. Uz njenu podršku sam bila 
sigurna da ću pronaći zaposlenje. Tokom savjetovanja sa savjetnicom sam izradila 
Individualni plan zapošljavanja u kojem sam istakla svoju spremnost da prihvatim i 
zaposlenje za koje se nisam školovala te me je ta spremnost i dovela do uspješnog 
zaposlenja. 
Savjetnica me uputila da se javim na oglas za radno mjesto u firmi »Ukras« d.o.o. 
gdje sam dobila zaposlenje te obavljam administrativne poslove. Svojim sadašnjim 
radnim mjestom sam i više nego zadovoljna jer mi omogućava da normalno i 
samostalno živim i ne ovisim ni o kome.“



Зорана СЕЛАК
КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ГРАДИШКА

Искористите 
сваку прилику 

која вам се пружа!



#САВJЕТ МЛАДИМА

„Често младе особе које тек заврше школовање имају 
велика очекивања. Вjерују да ће брзо пронаћи запослење, а 
када се то не догоди, изгубе самопоуздање, а још је чешћи 
случај да не разматрају волонтирање као једну од опција 
коју могу искористити како би се активирали и стекли 
неопходна искуства, проширили круг познанcтaвa што је 
далеко корисније од чекања pеалног запослења.“

„Haкoн завршенe средњe школe сам билa велики ентузијаcтa да ћy прoнаћи 
посао и осамосталити се. То ми баш није полазило за руком па сам се 
разочарала мислећи да нисам довољно добра да нађем посао. Биро Градишка 
мe позвao у Клуб за тражење посла како бих се укључила у програм групног 
савjетовања. Tокoм процеса савjетовања отворила ми се могућност 
стажирања у Yдружењу грађана »Мост«. Дочекали су ме млади и насмијани 
људи, који су ме интервјуисали, објаснили ми будуће задатке те понудили 
могућност стажирања у периоду од 3 мjесеца. 
Поред заданог диjела који се односио на административну помоћ 
запосленима у Yдружењу »Мост«, имала сам прилику да волонтирам са  
дjецом која су ометена у расту и развој у Центру »Ми смо дио вас«, што 
ми је једно потпуно ново искуство и јако ми се допада. Такође, волонтирам 
с дjецом у Дневном центру »Гнијездо« која припадају рањивим скупинама  
дjеце, а које учим њемачки језик. Из мог личног искуства мислим да би свако 
требао да стажира јер поред тога што научите доcта нових ствари, 
склапате пријатељства и остварујете контакте који ће вам у животу 
требати.“



Жељана 
ТАТОМИР
КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ДЕРВЕНТА

Нашао се посао 
и за мене!



тe доставила послодавцу 
»Санино« д.о.о у Дервенти (производња 

обуће са 835 запослених радника у Дервенти 
и Прњавору). Моје pазмишљање је било 

оптимистично и ишло у правцу: »Уз толики 
број запослених наћи ће се нешто и за мене!«. 

Власници oвe фирме одлучили су да ми пруже први 
посао и сада сам дио успjешног тима и обављам 

административне послове (уз велико разумиjевање 
послодавца дио послова обављам у фирми, а дио од 
куће због умањене радне способности). Без икакве 

дилеме сада могу рећи да посла има за све нас, 
само је неопходно да не губимо наду и да 

га тражимо, јер он неће 
пронаћи нас.“

#САВJЕТ МЛАДИМА

„Готово све веће фирме имају одjељења за људске ресурсе 
који редовно примају ЦВ-jeвe и молбе за запослење, а 
од прикупљених подaтaкa креирају својe интернe базe 
ca потенцијалним кaндидaтимa. Дешава се да постоје 
могућности за запослења иако не постоје објављени огласи 
за слободна радна мјеста. Фокусирајте се на оне компаније 
за које проциjените да би им ваша стечена квалификација 
одоговарала те се пријављујте за рад у њима иако не 
постоји оглас.”

„Као особа са инвлидитетом успјела сам у Стручној и техничкој школи у 
Дервенти стећи занимање техничар рачунарства, након чега сам се на 
евиденцији Завода за запошљавање Дервента водила као незапослено 
лице. На позив запосленице Бироа, укључила сам се у програм Клуба за 
тражење посла у Дервенти, а највише су ме радовале симулације разговора 
са послодавцем. Одлучила сам да своје вјештине при тражењу посла 
практично примјеним те сам заједно са водитељем Клуба у Дервенти 
написала биографију и мотивационо писмо те доставила послодавцу 
»Санино« д.о.о у Дервенти (производња обуће са 835 запослених радника у 
Дервенти и Прњавору). Моје размишљање је било оптимистично и ишло у 
правцу: »Уз толики број запослених наћи ће се нешто и за мене!«. Власници 
фирме одлучили су да ме запосле и сада сам дио успјешног тима и обављам 
административне послове (уз велико разумијевање послодавца дио послова 
обављам у фирми, а дио од куће због умањене радне способности). Без икакве 
дилеме сада могу рећи да посла има за све нас, само је неопходно да не губимо 
наду”.



Vedrana BRAKIĆ
KLUB ZA TRAŽENJE POSLA ŽIVINICE

Biro nije samo 
„dobijanje pečata“, uz 
podršku savjetodavca 

došla sam do zaposlenja!



#SAVJET MLADIMA

„Nemojte samo tražiti oglase, nego opsežno istražujte. 
Informacije o najboljim radnim mjestima često se ne 
objavljuju putem medija, već poslodavci koriste interne 
baze za pronalazak radne snage. Prikupljajte informacije 
sa svih mogućih strana o slobodnim mjestima i potencijalnim 
poslodavcima. Također ne zaboravite urediti CV, redovno ga 
ažurirajte kako biste uvijek bili spremni da aplicirate na 
otvorena radna mjesta.“

„Nakon stjecanja diplome na Ekonomskom fakultetu u Tuzli na evidenciji Biroa za 
zapošljavanje Živinice provela sam godinu dana do svog prvog zaposlenja. Kao i 
većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini od Službe za zapošljavanje nisam mnogo 
očekivala, više sam bila fokusirana na samostalno pregledanje oglasa i traženje 
zaposlenja. Smatrala sam da je svrha odlaska na Biro samo »dobijanje pečata«. 
Prilikom jednog od odlazaka »po pečat« na oglasnoj ploči u Birou za zapošljavanje 
primijetila sam poziv mladima da se uključe u Klub za traženje posla u Živinicama, 
što sam i iskoristila. Mislila sam da se posao traži isključivo preko objavljenih 
konkursa, ali kroz radionice u Klubu te mrežu kontakata shvatila sam da se mnogo 
više poslova dobije preko mogućnosti koje nisu javno objavljene. Krenula sam »od 
vrata do vrata« i nakon kraćeg perioda uslijedilo je i prvo zaposlenje.
Danas radim kao referent za direktnu prodaju u »HT Eronetu«, očekujem i 
napredovanje u poslu, a mladim ljudima poručujem da današnji radnici moraju 
tražiti podršku savjetodavaca te da bez obzira na formalno obrazovanje posao 
traže tamo gdje misle da mogu dati svoj doprinos, jer samo tako mogu opstati na 
tržištu koje se konstantno mijenja.“



Невена
МИЉАНОВИЋ

Клуб за 
тражење посла 

– одлично и корисно 
искуство! 

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ГРАДИШКА



У Клубу сам упознала 
друге младе људe који се налазе у 

сличној ситуацији као и ја те сам стекла 
корисне вjештине и научила како савладати трему 

коју сам осjећала приликом разговора за посао. Све 
што сам научила у Клубу за тражење посла, прим-

jенила сам већ на првом разговору за посао. Сада сам 
запослена и радим у својој струци. Одувиjек сам жељела 

да постанем учитељица, да радим и учим дjецу – та 
мала и неискварена бића. То ме чини срећном и уживам у 
томе. Морам нагласити да смо у Клубу имали и одлично 

дружење и одличну групу позитивних, младих људи 
које је Клуб повезао и створио нова пријатељства. 

Захвална сам посебно водитељици Клуба 
Миланки Шњеготи, која нас је научила да 

су самопоуздање, властита сигурност 
и вjера кључ ка успjеху.“

#САВJЕТ МЛАДИМА

„Клуб за тражење посла није само активна 
мjера током које учите о теханикама тражења посла. 
Она заправо представља групу младих који су у сличној 
ситуацији као и ви, а од којих можете научити шта је то 
што сте радили погрешно, али и добро у потрази  
за запоcлењем. У Клубу сви заједно »славе« појединачне 
успjехе, »жале« због пораза, али и храбре једни друге.“

“Као већина људи, након завршетка факултета, пријавила сам се на 
Завод за запошљавање у нади да ћу што прије пронаћи посао. Међутим, 
то се није десило тако брзо као што сам очекивала. Дипломирала сам на 
факултету друштвених наука, смјер професор Српског и Италијанског 
језика и књижевности. Овај позив сам одабрала првенствено због тога 
што волим рад са људима. У току школовања сам стекла знање које сам 
жељела пренијети на друге људе, али нажалост нисам могла да пронађем 
посао у струци. Једина могућност која ми се пружила јесте одрађивање 
приправничког стажа, односно волонтирање. Неког дуготрајног рјешења 
није било, али након позива савјетодавца у Бироу Градишка који води програм 
Клуба за тражење посла добила сам прилику да стажирам у Удружењу 
грађана „Мост“ као предавач Италијанског језика. Сада сам далеко сретнија 
и задовољнија. Драго ми је што сам послушала свог савјетодавца у Клубу за 
тражење посла ”.



Сања 
ПЕЈАШИНОВИЋ

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА СРБАЦ

Радим посао 
који волим! 



Управо због тога Клуб ми је 
помогао да се активирам, научим, а самим 

тимe и почнем тражити посао. Убрзо након 
учешћа у Клубу, постајем члан тима у Заводу за 

физикалну медицину и рехабилитацију»Др. Мирослав 
Зотовић« Бања Лука, на одjелу хипербаричне медицине. 

Посао медицинске сестре није једноставан, јако је 
одговоран и прецизан, а то су ми говорили и приjе него 
што сам уписала Mедицинску школу. Задовољство које 
ми пружа помагање пацијентима је више него довољно 
да се храбро суочим са свим тешкоћама које носи овај 

посао. A oн ме чини срећном, гледајући људе који 
након успjешног лиjечења заједно са својим 

породицама излазе из болнице и 
посматрајући срећу на 

њиховим лицима.“

#САВJЕТ МЛАДИМА

„Каријерна оријентација је од нарочите важности када је у 
питању одабир занимања младих ученика завршниx разреда средњих и основних школа. 
Погрешан одабир води, након што је процес школовања завршен и кад је већ касно за 
промjену, ка дуготрајном боравку на бироу, а што оставља посљедице и на појединца и 
на друштво у цjелини. Јавне службе/Заводи за запошљавањe у сарадњи са 
школама обављају активности на каријерној оријентнацији са циљем да 
се млади упознају са ситуацијом на тржишту рада и усмjере на занимања 
која су тражена и која ће водити ка запослењу. Пројекат запошљавања 
младих (YЕP) развио је интерактивни Приручник „Зумирај запошљавање 
младих“ са циљем да се младима, на за њих разумљив начин, приближи 
проблематика тражења запослења као и вjештине и техaнике 
којимa требају овладати како би се суочили са процесом 
тражења запослења.“

„Долазим из Кукуља, насељеног мjеста у Општини Србац. Завршила сам 
Cредњу медицинску школу у Бања Луци. Током школовања сам научила како 
да радим посао медицинске сестре, али не и како да тражим посао. Након 
завршетка средње школе, млади људи често остају кући, на неки начин 
чекајући запослење у струци без активног тражења посла. Разлог томе 
није само незаинтересованост младих људи, већ и погрешан приступ пpи 
тражењу посла, као и незнање о начинима како доћи до посла. Управо због 
тога Клуб ми је помогао да се активирам, научим, а самим тимe и почнем 
тражити посао. Убрзо након учешћа у Клубу, постајем члан тима у Заводу 
за физикалну медицину и рехабилитацију »Др. Мирослав Зотовић«, на одjелу 
хипербаричне медицине. Посао медицинске сестре није једноставан, јако је 
одговоран и прецизан, а то су ми говорили и приjе него што сам уписала 
медицинску школу. Задовољство које ми пружа помагање пацијентима је 
више него довољно да се храбро суочим са свим тешкоћама које носи овај 
посао. A oн ме чини срећном, гледајући људе који након успjешног лиjечења 
заједно са својим породицама излазе из болнице и посматрајући срећу на 
њиховим лицима.“



Клуб за 
тражење 

посла је повећао моје 
самопоуздање и показао 
да се упорност исплати!

Мирела РАКИЋ
КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА СРБАЦ



Била сам активна у тражењу посла, 
одазивала се на позиве за разговор на које ме 
је Биро позивао, али сам се и сама активирала 
у тражењу. Сваки разговор за посао који сам 

обављала био ми је мање стресан, јер сам одлазила 
са више самопоуздања и спремна да одговорим 

на сва питања послодавца. Уз лично залагање и 
упорност, али и мотивацију и подршку Клуба, сада 
сам запослена и радим оно што волим. Тренутно 

радим као књиговођа у фирми »Гео-Пелет« у Српцу. 
Волим да радим овај посао првенствено јер су ме 

рачунари и бројке одувиjек занимали, а како се 
овај посао базира искључиво на томе, без 

размишљања сам прихватила пословну 
понуду и нисам се покајала.“

#САВJЕТ МЛАДИМА

„Сама помисао на разговор за посао са собом носи неке нежељене 
посљедице – нервозни сте, суво вам је грло, дрхти вам глас. 
Нико не воли бити предмет просуђивања и то је сасвим нормално. 
Постоје начини да се превазиђе, неопходно је да се 
добро припремите, да будете фокусирани и да позитивно 
размишљате. Клуб за тражење посла кроз cвој рад нуди 
вjежбе/симулације разговора са послодавцем, пред групом 
младих помажу да се преброде овакви проблеми те је 
већина младих далеко опуштенија када обавља 
»прави« разговор са послодавцем.“

„Завршила сам гимназију вjерујући да ћу након завршене средње школе 
наставити студирати, но нажалост нисам била довољно упорна те сам се 
суочила са ситуацијом да је вeoмa тешко пронаћи запослење са стеченим 
општим образовањем. Иако сам дуго била незапослена, нисам губила наду 
да ћу пронаћи посао који волим да радим па сам зато и прихватила позив 
водитељице Клуба јер сам проциjенила да ми је потребна подршка пpи 
тражењу запослења.
Клуб за тражење посла ми је помогао тако што сам за вриjеме које сам 
провела тамо научила како да дођем до разговора за посао и шта све треба 
да знам када добијем могућност за разговор. Била сам активна у тражењу 
посла, одазивала се на позиве за разговор на које ме је Биро позивао, али сам 
се и сама активирала у тражењу. Сваки разговор за посао који сам обављала 
био ми је мање стресан, јер сам одлазила са више самопоуздања и спремна 
да одговорим на сва питања послодавца. Уз лично залагање и упорност, али 
и мотивацију и подршку Клуба, сада сам запослена и радим оно што волим. 
Тренутно радим као књиговођа у фирми »Гео-Пелет« у Српцу. Волим да радим 
овај посао првенствено јер су ме рачунари и бројке одувиjек занимали, а како 
се овај посао базира искључиво на томе, без размишљања сам прихватила 
пословну понуду и нисам се покајала.“



Неда ДРАГАШ

Клуб за тражење 
посла ме довео до прве 

шансе за запослење!

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ГРАДИШКА



препоручила да се укључим у Клуб 
за тражење посла који незапосленима кроз 

дружење и групну подршку помаже дa се оснаже и 
увиде одређене недостатке тe науче како да их 
превазиђу. На првој симулацији интервјуа у Клубу 
сам имала огромну трему. Ту сам схватила какве 
грешке правим на разговоримa за посао. У само 

неколико мjесеци сам пронашла запослење. Сада сам 
врло задовољна послом који радим, а моја порука 
младима је да раде у животу оно што морају како 
би дошли до посла који воле. Фокус нека вам буде 
на циљу, а не на препрекама. И кад се окренете 

иза себе, знаjтe препреке су вас и 
довеле ту гдjе сте сада.“

#САВJЕТ МЛАДИМА

„Немате радно искуство, млади сте, а послодавци траже 
раднике са искуством. Прихватањем савјетодавне 
подршке које реализују службе за запошљавање можете 
добити подршку која Вам је потребна, те стећи довољно 
самопоуздања да пронађете сами пут до запослења.“

“Током студирања обављала сам разне послове како бих допунила кућни 
буџет, а након студија као дипломирани економиста, пријављујем се на 
евиденцију бироа Градишка. Када сам добила радну књижицу мислила 
сам да нећу бити дуго незапослена. Међутим, прошао је мјесец, два, три, 
четири, прошла је и година, али нисам успјевала пронаћи запослење. На моје 
изненађење услиједио је позив Клуба за тражење посла Градишка.  Посебно 
желим истакнути да сам као учесница Клуба за тражење посла Градишка 
добила прилику да похађам бесплатан курс Енглеског језика Удружења 
грађана „Мост“ који су такође били учесници и предавачи у оквиру радионице 
Клуба, у улози послодавца када су нам помогли да се кроз  симулације 
разговора за интервју припремимо за стваран разговор. Водитељица Клуба 
ме подстакла да сама наступим на тржишту радне снаге. Направили смо 
списак потенцијалних послодаваца и почела сам да их контактирам. Након 
извјесног времена добила сам прилику да започнем приправнички стаж у 
производном предузећу гдје тренутно и радим. Сада ми је јасно да ме је моја 
спремност да прихватим савјетодавну подршку довела до првог запослења”. 



Ajša BULJUBAŠIĆ
KLUB ZA TRAŽENJE POSLA SARAJEVO

Ne treba 
nikada odustajati, 

strah od poraza je teži 
od samog poraza!



U Klubu me dočekala voditeljica 
koja me educirala i savjetovala kako da se 

uspješno predstavim poslodavcu, da budem 
samouvjerena te da ne potcjenjujem sebe, ali ono što je 
daleko važnije, u Klubu sam upoznala druge mlade ljude 

i stekla prijatelje sa kojima sam i danas u kontaktu. 
Naučila sam da budem uporna i da se stalno prijavlju-

jem na oglase za posao. Svoj trenutni posao sam dobila 
zahvaljujući posredovanju Službe za zapošljavanje 

Kantona Sarajevo. Čak i u ovako teškim uslovima ne 
treba nikada odustajati, treba spremno čekati i 

dočekati šansu koja će nam se prije 
ili kasnije ukazati.“

#SAVJET MLADIMA

„Grupno savjetovanje poput Kluba za traženje 
posla ne predstavlja samo program koji osigurava 
unaprijeđenje vještina za traženje posla, to je ujedno i 
podrška osoba u grupi koje ne samo da vas mogu ohrabriti 
nego ujedno svojim iskustvima i primjerima pomažu 
da uvidite da niste jedini koji su nezaposleni.“

„Dijete sam bez oba roditelja i sa mlađom sestrom sam odrasla u SOS Dječijem 
selu u Sarajevu. Kada sam navršila osamnaest godina morala sam tražiti posao. 
Sada imam 23 godine i do sada sam radila razne poslove, sama sam pronalazila 
mogućnosti. Nakon nekoliko mjeseci nezaposlenosti, pozvana sam da se uključim 
u Klub za traženje posla. Nisam ništa znala o tome, ali sam odlučila prihvatiti jer je 
to prvi put da me je neka institucija pozvala i odlučila mi pružiti podršku. 
U Klubu me dočekala voditeljica koja me educirala i savjetovala kako da se 
uspješno predstavim poslodavcu, da budem samouvjerena te da ne potcjenjujem 
sebe, ali ono što je daleko važnije, u Klubu sam upoznala druge mlade ljude i 
stekla prijatelje sa kojima sam i danas u kontaktu. Naučila sam da budem uporna 
i da se stalno prijavljujem na oglase za posao. Svoj trenutni posao sam dobila 
zahvaljujući posredovanju Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Čak i u ovako 
teškim uslovima ne treba nikada odustajati, treba spremno čekati i dočekati šansu 
koja će nam se prije ili kasnije ukazati.“



Erna KLJUČIĆ
KLUB ZA TRAŽENJE POSLA TUZLA

Osamdeset odbijenica 
me nije razočaralo!



koju je oformila ekipa 
entuzijastičnih mladih ljudi, voljnih da ovu 

državu učine ugodnijim mjestom za život kako za 
sebe, tako i za druge.Nakon godinu traženja zaposlenja, 

obavljanja privremenih poslova izvan svojih intereso-
vanja, sada radim posao iz snova. Moja poruka mladima 

je da smanje očekivanja, da se ne razočaraju, ali da 
nikada ne odustaju. Smatram da je važno da se mladi, 
hrabri ljudi koji odluče ostati ovdje i dati šansu sebi i 

ovoj državi okruže pozitivnim pričama, pozitivnim 
ljudima te, ako ništa, nametnu sami sebi obaveze 

kako ne bi zapali u letargiju. Klub me naučio 
važnu lekciju – šansa postoji onda 

kada je vi stvorite.“

#SAVJET MLADIMA

„Kvalifikacija stečena putem formalnog obrazovanja 
nipošto ne znači da se tu treba zaustaviti. Postoje mnoge
prilike za dalje obrazovanje naročito ako nakon završetka 
školovanja shvatite da postoje i druga polja za koja biste bili 
zainteresirani, a naročito ako postoje šanse da vam dodatna 
znanja i vještine mogu osigurati i zaposlenje pa makar na 
privremenom osnovu.“

„Nakon završene srednje škole upisala sam dodiplomski studij na Univerzitetu 
u Tuzli, na Filozofskom fakultetu odsjek za Bosanski jezik i književnost. Radila 
sam slabo plaćene poslove, poslove koji su zahtijevali prekovremeni rad, ali sam 
i odbijala poslove koji su u svom opisu tražili da štitim poslodavca od njegovih 
obaveza. Za godinu, od dana kada sam službeno dospjela na tržište rada, poslala 
sam oko osamdeset prijava za posao, otišla sam na desetak intervjua, a dobila sam 
svega tri službene odbijenice.
Pri traženju posla mnogo pomoći sam dobila od voditeljice Kluba. Danas, godinu 
dana nakon programa Kluba okružena sam timom saradnika u organizaciji čiji 
sam predsjednik, koju je oformila ekipa entuzijastičnih mladih ljudi, voljnih da ovu 
državu učine ugodnijim mjestom za život kako za sebe, tako i za druge.
Nakon godinu traženja zaposlenja, obavljanja privremenih poslova izvan svojih 
interesovanja, sada radim posao iz snova. Moja poruka mladima je da smanje 
očekivanja, da se ne razočaraju, ali da nikada ne odustaju. 
Smatram da je važno da se mladi, hrabri ljudi koji odluče ostati ovdje i dati šansu 
sebi i ovoj državi okruže pozitivnim pričama, pozitivnim ljudima te, ako ništa, 
nametnu sami sebi obaveze kako ne bi zapali u letargiju. Klub me naučio važnu 
lekciju – šansa postoji onda kada je vi stvorite.“



Elmin MEŠANOVIĆ
KLUB ZA TRAŽENJE POSLA TUZLA

Nikada nisam 
birao posao!



i u konačnici da iskoriste resurse 
Službe za zapošljavanje i kompetentne 

stručnjake koji im svojim savjetima i uputama 
mogu pomoći da se zaposle. Uglavnom sam zaposlen u 

sektoru ugostiteljstva tako i danas radim u jednom 
tuzlanskom kafiću. Prijavljen sam, imam pristojnu 
plaću te sam zadovoljan. Kada je riječ o Klubu za 

traženje posla u Tuzli, ističem kako je to jedno 
pozitivno iskustvo koje bih preporučio svim 

mladim nezaposlenim ljudima.“

#SAVJET MLADIMA

„U potrazi za zaposlenjem budite strplјivi i ne gubite 
samopouzdanje. Vjerovatno će biti potrebno određeno 
vrijeme da pronađete i dobijete posao, naročito ako tražite 
prvo zaposlenje. Postavite svoj CV na online-baze podataka i 
koristite društvene mreže kao što su Facebook ili LinkedIn. 
Redovno provjeravajte stranice službi za zapošlјavanje i 
privatnih agencija gdje možete pronaći oglase za posao.“

„Živim sa majkom, ali ne očekujem da me ona finansijski pomogne, već nastojim 
zaraditi svoju plaću. Pored formalnog obrazovanja završio sam i edukacijski kurs 
za vođenje poslovnih knjiga što mi je omogućilo zaposlenje u manjim preduzećima 
i mikrokreditnim organizacijama.
Za vrijeme nezaposlenosti dobio sam poziv da se priključim Klubu shvatajući to kao 
svojevrsnu inicijativu nezaposlenih da uzmu problem u svoje ruke i nastoje pomoći 
jedni drugima širenjem informacija o poslodavcima, mogućnostima za zaradu i u 
konačnici da iskoriste resurse Službe za zapošljavanje i kompetentne stručnjake 
koji im svojim savjetima i uputama mogu pomoći da se zaposle. Uglavnom sam 
zaposlen u sektoru ugostiteljstva tako i danas radim u jednom tuzlanskom kafiću. 
Prijavljen sam, imam pristojnu plaću te sam zadovoljan. Kada je riječ o Klubu za 
traženje posla u Tuzli, ističem kako je to jedno pozitivno iskustvo koje bih preporučio 
svim mladim nezaposlenim ljudima.“



Жељко ПОПОВИЋ
КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА СРБАЦ

Властитим залагањем 
до запослења!



Упознао сам велики број младих 
и амбициозних људи и стекао нова 

пријатељства. Посредовањем Клуба за тражење 
посла добио сам свој први посао код садашњег 

послодавца и заиста сам срећан и задовољан јер 
видим да се мој труд исплатио. Младим људима бих 
препоручио да дођу на обуку у Клубове за тражење 
посла, јер савјети које сам ја добио довели су ме до 

запослења. За мене Клуб представља подршку и 
мотивацију, али пружа и значајне информације 

које вам могу промијенити живот. Ја сам 
примјер да се упорношћу и залагањем може 

постићи оно што желите.“

#САВЈЕТ МЛАДИМА

„Упорност се увијек исплати, а све што научите током групног 
савјетовања, иако вам се у први мах може учинити бескорисним, 
даје вам искуство у интеракцији са људима и у датом моменту 
може бити одлучујући фактор како бисте добили запослење. 
Практичан рад у групи јача самопоуздање, помаже да 
савладате трему, унапријеђује комуникативност, а притом 
је савјетодавац/водитељ Клуба за тражење посла стручно 
лице које Вам помаже да дефинишете реалне циљеве и 
адекватне активности како бисте их остварили.“

„Иако сам недавно завршио средњу школу, нисам хтио да се као већина 
мојих вршњака одмарам од школе, него сам одлучио да одмах почнем са 
тражењем посла. Морам да нагласим да ми је у томе највише помогао Биро 
за запошљавање, односно Клуб за тражење посла. Чим ме је водитељица 
Клуба за тражење посла Србац позвала на обуку, радо сам прихватио јер 
волим да стичем нова знања. Током обуке надоградио сам своје самопоуздање 
и постао доста стабилнија и упорнија особа, што ми је омогућило да се на 
што бољи начин представим послодавцу. 
Упознао сам велики број младих и амбициозних људи и стекао нова 
пријатељства. Посредовањем Клуба за тражење посла добио сам свој први 
посао код садашњег послодавца и заиста сам срећан и задовољан јер видим 
да се мој труд исплатио. Младим људима бих препоручио да дођу на обуку 
у Клубове за тражење посла, јер савјети које сам ја добио довели су ме до 
запослења. За мене Клуб представља подршку и мотивацију, али пружа и 
значајне информације које вам могу промијенити живот. Ја сам примјер да 
се упорношћу и залагањем може постићи оно што желите.“



Бојан КРЕСОЈЕВИЋ
КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА СРБАЦ

Клуб ми је 
помогао да 

дођем до посла који 
волим да радим!



био у једној одличној групи 
младих људи с којима сам и послиjе завршене 

обуке остао у контакту, тако да Клуб осим што 
нас учи како да правилно приступимо тражењу 

посла, ствара и нова пријатељства и контакте међу 
младима. Зато могу рећи да ми је то било од велике 
помоћи да дођем до запослења. Данас сам запослен у 
веома доброј и стабилној фирми и радим посао који 
волим. Ја се надам да ће и убудуће постојати такав 

вид програма у Бироу, због будућег нараштаја и оних 
који тренутно покушавају пронаћи посао. Млади 

морају да проширyjy своје видике, изборe се за 
себе јер без властите инцијативе није 

могуће постићи успjех.“

#САВJЕТ МЛАДИМА

„Ако мислите да немате шанси да се запослите зато што по 
први пут тражите посао, зато што сте млади или немате 
баш никаквог искуства, то не мора бити тако. Неколико је 
адута које можете истаћи како бисте увjерили послодавца 
да сте ви особа коју треба запослити. Неки од приjедлога 
предности које можете истаћи и којe могу бити аргументи 
у вашу корист који ће превагнути да се послодавац одлучи 
за вас су: спреман/а сам да учим, флексибилан/а сам те 
ако сте током школовања радили или обављали праксу, 
истакните и то.“

„Одабрао сам занимање аутoмеханичара јер волим практичан рад и никада 
нисам био заинтересован за статичан посао. Млада сам особа која живи у 
малом мjесту те сам одувиjек схватао да ће тражење посла бити проблем 
јер је то проблем и за младе и у великим градовима. Иако сам у старту био 
скептичан и мислио да ми Клуб не може ништа помоћи, ипак сам се одазвао 
на позив водитељице Клуба и нисам се покајао. Клуб је прије свега једно 
лиjепо и позитивно искуство, али и једна обавеза која нас тестира колико 
смо спремни да прихватимо нове изазове и нешто ново научимо. Желим 
да похвалим све што смо радили у Клубу, али морам и да нагласим да сам 
био у једној одличној групи младих људи с којима сам и послиjе завршене 
обуке остао у контакту, тако да Клуб осим што нас учи како да правилно 
приступимо тражењу посла, ствара и нова пријатељства и контакте међу 
младима. Зато могу рећи да ми је то било од велике помоћи да дођем до 
запослења. Данас сам запослен у веома доброј и стабилној фирми и радим 
посао који волим. Ја се надам да ће и убудуће постојати такав вид програма 
у Бироу, због будућег нараштаја и оних који тренутно покушавају пронаћи 
посао. Млади морају да проширyjy своје видике, изборe се за себе јер без 
властите инцијативе није могуће постићи успjех.“



Azra
ČENGIĆ-BANDA

KLUB ZA TRAŽENJE POSLA SARAJEVO

Klub za 
traženje posla 

mi je vratio vjeru 
u bolje sutra!



Na početku sam bila pesimistična, no 
ipak sam nastavila dolaziti jer me voditeljica 

Kluba za traženje posla ohrabrila svojim pozitivnim 
stavom i željom da svima u grupi pomogne. Upoznala sam 
druge mlade nezaposlene osobe s kojima sam razmjenji- 
vala iskustva te smo iz dana u dan dijelili svoje životne 

priče i bili uzajamna podrška jedni drugima. Vrijeme pro-
vedeno u Klubu za traženje posla doprinijelo je da vra-
tim samopouzdanje, uvidim gdje griješim, šta to mogu 
uraditi kako bih došla do posla. Zaposlila sam se kao 

farmaceutski tehničar, a zaposlenje sam uspjela pronaći 
zahvaljujući Klubu i posredovanju Službe za zapošlja-

vanje Kantona Sarajevo. Najgora opcija je biti 
spreman za posao, a zapravo ne preduzimati 

ništa kako biste ga pronašli.“

#SAVJET MLADIMA

„Prihvatiti zaposlenje na radnom mjestu za koje se traži niži 
nivo obrazovanja od stečenog nije neuobičajena praksa, 
situacija na tržištu rada je trenutno takva da se nezaposlene 
osobe moraju prilagoditi ovom trendu. U svakom slučaju, bolje 
je biti zaposlen, nego biti bez prihoda i na evidenciji Biroa.“

„Nakon što sam završila Srednju medicinsku školu, smjer farmaceutski tehničar 
obavila sam i pripravnički staž u trajanju od šest mjeseci i položila državni ispit 
nakon čega sam dobila licencu za rad. Nastavila sam obrazovanje i prije tri godine 
završila Fakultet zdravstvenih studja, smjer sanitarni inžinjering. Međutim, nikako 
nisam uspijevala pronaći posao u struci te sam dugo bila nezaposlena. Za Klub za 
traženje posla sam saznala preko prijateljice koja me informirala da u Klubu mogu 
dobiti stručnu podršku pri traženju zaposlenja.
Na početku sam bila pesimistična, no ipak sam nastavila dolaziti jer me voditeljica 
Kluba za traženje posla ohrabrila svojim pozitivnim stavom i željom da svima u 
grupi pomogne. Upoznala sam druge mlade nezaposlene osobe s kojima sam 
razmjenjivala iskustva te smo iz dana u dan dijelili svoje životne priče i bili uzajamna 
podrška jedni drugima. Vrijeme provedeno u Klubu za traženje posla doprinijelo 
je da vratim samopouzdanje, uvidim gdje griješim, šta to mogu uraditi kako bih 
došla do posla. Zaposlila sam se kao farmaceutski tehničar, a zaposlenje sam 
uspjela pronaći zahvaljujući Klubu i posredovanju Službe za zapošljavanje Kantona 
Sarajevo. Najgora opcija je biti spreman za posao, a zapravo ne preduzimati ništa 
kako biste ga pronašli.“



КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА БАЊА ЛУКА

Александар МИЉУШ

Мој пут до 
запослења је био дуг, 

али је захваљујући 
Клубу уродио плодом! 



Нисам очекивао да ћу 
имати икакве користи oд тoгa. Нo 

када сам се укључио у програм Клуба пријатно 
сам се изненадио стручношћу људи који тамо 

раде, поготово стручношћу Далибора Жунића који 
је детаљно објаснио сваки поступак и корак пpи 

тражењу посла. У Клубу сам научио како да правилно 
напишем биографију, како да нађем упражњено раднo 

мjесто, како да разговарам са послодавцем, што је 
код мене уродило плодом након прве седмице у Клубу. 
Добио сам позив за разговор за посао и добио радно 

мjесто комерцијалисте у »ПИ-ПРЕСС Бања Лука« 
гдjе данас радим. Формално стечено образовање 

је био само почетак узбудљивог путовања у 
којем је важно да кормило чврсто 

држите и не одустајете.“

#САВJЕТ МЛАДИМА

„Обуком, стицањем нових знања и вjештина, промjеном 
занимања и истицањем квалификација значајно повећавате 
шансе за посао. Преузмите иницијативу и изаберите неки 
од програма у зависности од потреба тржишта или 
захтjева послодаваца. Ове активности омогућавају вам да 
стекнете знања и вештине које се траже на тржишту 
рада, да промијените правац своје каријере и дођете до 
нових могућности за посао.“

„Након што сам завршио Cаобраћајну школу за возача моторних возила 
одлучио сам се доквалификовати како бих стекао звање техничара друмског 
саобраћаја. Током дошколовавања сам радио у једном угоститељском 
објекту као конобар. Увијек сам се трудио да нађем посао – у три наврата 
сам безуспjешно отварао кафић, радио сам у грађевинској фирми гдjе нисам 
био задовољан условима рада. Исфрустриран многобројним покушајима, 
успонима и падовима долазим вeoма скептичан у Клуб за тражење посла 
при Бироу за запошљaвање у Бања Луци. Нисам очекивао да ћу имати 
икакве користи oд тoгa. Нo када сам се укључио у програм Клуба пријатно 
сам се изненадио стручношћу људи који тамо раде, поготово стручношћу 
водитеља Клуба за тражење посла који је детаљно објаснио сваки поступак 
и корак пpи тражењу посла. У Клубу сам научио како да правилно напишем 
биографију, како да нађем упражњено раднo мjесто, како да разговарам са 
послодавцем, што је код мене уродило плодом након прве седмице у Клубу. 
Добио сам позив за разговор за посао и добио радно мjесто комерцијалисте 
у »ПИ-ПРЕСС Бања Лука« гдjе данас радим. Формално стечено образовање је 
био само почетак узбудљивог путовања у којем је важно да кормило чврсто 
држите и не одустајете.“



Aida ZELIĆ
KLUB ZA TRAŽENJE POSLA SARAJEVO

Kroz Klub sam 
malim koracima 

došla do zaposlenja! 



Kada sam na preporuku voditeljice 
Kluba stupila u saradnju s Projektom 

zapošljavanja mladih, a preko njih kao simultani 
prevodilac i vodič za američku kompaniju »Kuder«, moji 

utisci su postali još pozitivniji. Saradnja sa timom ove 
kompanije je bilo divno iskustvo koje bih ponovila u sva-
kom momentu, jer je pristup zaista bio profesionalan, ali 
i dosta opušten. Shodno ovom prethodnom iskustvu, kao 
i dosad, slala sam svoj CV na više adresa sa preporukama 

i motivacijskim pismom te je odmah stigao odgovor od 
agencije »Relax Tours« nakon čega sam potpisala Ugovor 

o radu na godinu dana. Ono što mogu reći jeste da je 
volja za poslom koji volite ili približno onom kojem težite, 

recept za osmijeh na licu. Smatram da je najbolji rad onaj 
gdje ne samo da ste zadovoljni kao pojedinac, 

nego gdje taj rad koji ima društveno 
korisnu ulogu.“

#SAVJET MLADIMA

„Samo jedan pokušaj da se zaposlite neće vas dovesti do 
rezultata. Iskoristite svaku moguću priliku koja vam se ukaže, 
makar to značilo da ćete dobiti preporuku za privremeni i 
povremeni angažman. Moguće je da će za naredno radno 
mjesto za koje budete aplicirali to zapravo biti 
presudno i odlučujuće.“

„Magistar sam komunikologije odnosa s javnošću na Fakultetu političkih nauka 
u Sarajevu od decembra 2014. godine. Na Birou za zapošljavanje sam od januara 
2015. Imala sam zaposlenje s vremena na vrijeme i kao što je to čest slučaj, nisam 
bila prijavljena, ali sam stekla radno iskustvo kao novinar. Kažu da je najbolja 
reklama lična preporuka od čovjeka do čovjeka, tako da sam i ja na taj način 
saznala za Klub za traženje posla putem preporuke prijatelja koji je i sam ranije 
učestvovao. Nedugo nakon učešća u Klubu on se i zaposlio, a prije svega iskazao 
je svoje pozitivno iskustvo programom Kluba. Danas, rado svakom ko je u situaciji 
kao što sam i sama bila, toplo preporučujem da u Birou traže da ih uključe u Klub. 
Za voditeljicu Kluba imam samo riječi hvale. Njen profesionalizam i volja da se 
mladi što uspješnije realiziraju u polju svog interesovanja, kao i potencijala kojeg 
nose sa sobom, naprosto me impresionirala. Kada sam na preporuku voditeljice 
Kluba stupila u saradnju s Projektom zapošljavanja mladih, a preko njih kao 
simultani prevodilac i vodič za američku kompaniju »Kuder«, moji utisci su postali 
još pozitivniji. Saradnja sa timom ove kompanije je bilo divno iskustvo koje bih 
ponovila u svakom momentu, jer je pristup zaista bio profesionalan, ali i dosta 
opušten. Shodno ovom prethodnom iskustvu, kao i dosad, slala sam svoj CV na više 
adresa sa preporukama i motivacijskim pismom te je odmah stigao odgovor od 
agencije »Relax Tours« nakon čega sam potpisala Ugovor o radu na godinu dana. 
Ono što mogu reći jeste da je volja za poslom koji volite ili približno onom kojem 
težite, recept za osmijeh na licu. Smatram da je najbolji rad onaj gdje ne samo da 
ste zadovoljni kao pojedinac, nego gdje taj rad koji ima društveno korisnu ulogu.“



КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА ДЕРВЕНТА

У клубу за тражење 
посла сам стекла 

самопоуздање!

Маја ВРАЧЕВИЋ



радионице Клуба, у улози 
послодавца, гдје су нам помогли да се кроз  

симулације разговора за интервју припремимо 
за стваран разговор. Водитељица Клуба  ме 

подстакла да сама наступим на тржишту радне 
снаге и понудим своје способности. Управо тако 

мој пословни старт и почиње. Направили смо 
списак потенцијалних послодаваца и почела сам 

да их контактирам и тражим прилику за рад. 
Након извјесног времена, на моје задовољство 

добијам прилику да започнем приправнички стаж 
у производном предузећу са подручја општине 

Градишка гдје тренутно и радим. Сада ми је 
јасно да ме је моја спремност да прихватим 

савјетодавну подршку довела до 
прбог запослења ”. 

#САВJЕТ МЛАДИМА

„Немате радно искуство, млади сте, а послодавци траже 
раднике са искуством. Прихватањем савјетодавне 
подршке које реализују службе за запошљавање можете 
добити подршку која Вам је потребна, те стећи довољно 
самопоуздања да пронађете сами пут до запослења.“

“Након што сам завршила студије економије, одлучила сам се да заснујем 
породицу јер сам жељела да остварим и приватне циљеве. Сматрала сам 
да ћу лако доћи до посла и да имам времена. Након што сам постала мајка 
малог дјечака, пријавила сам се на евиденцију бироа и кренула у потрагу за 
запослењем. Међутим, то није било нимало једноставно. Након што сам 
позвана да се укључим у Клуб, схватила сам да се ради о правој прилици да 
радим на себи и да увидим грешке које сам правила на разговорима за посао. 
Добила сам прилику да научим како да их исправим и што је најважније стекла 
сам самопоуздање и мотивацију да будем још одлучнија и упорнија у тражењу 
посла. Такође, рад у групи у Клубу ми је омогућио да препознам неке своје 
квалитете којих нисам ни била свјесна. Схватила сам и значај волонтерског 
рада, те сам прихватила волонтирање у једној књиговодственој агенцији. 
Данас сам запослена у предузећу „Фруцта траде” д.о.о. Дервента, гдје сам 
на разговор за посао упућена са бироа за запошљавање. На разговору сам се 
осјећала опуштено и сигурно у себе, управо због искуства стеченог у Клубу 
за тражење посла. Драго ми је што постоји овај вид савјетодавне подршке 
који би требао бити омогућен свим младим особама.”



KLUB ZA TRAŽENJE POSLA TRAVNIK

U Klubu sam stekla 
nova znanja i prijatelje!

Almedina HATARIĆ



U Klubu me dočekala voditeljica 
koja me educirala i savjetovala kako da se 

uspješno predstavim poslodavcu, da budem 
samouvjerena te da ne potcjenjujem sebe, ali ono što je 
daleko važnije, u Klubu sam upoznala druge mlade ljude 

i stekla prijatelje sa kojima sam i danas u kontaktu. 
Naučila sam da budem uporna i da se stalno prijavlju-

jem na oglase za posao. Svoj trenutni posao sam dobila 
zahvaljujući posredovanju Službe za zapošljavanje 

Kantona Sarajevo. Čak i u ovako teškim uslovima ne 
treba nikada odustajati, treba spremno čekati i 

dočekati šansu koja će nam se prije 
ili kasnije ukazati.“

#SAVJET MLADIMA

„Današnje tržište rada zahtjeva da posjedujemo izvanredne vještine 
komuniciranja i mrežu kontakata, veza i poznanstava koje će nam 
pomoći da što više osoba zna da tražimo posao i da smo na raspo-
laganju za radni angažman. Klub za traženje posla kroz grupni rad 
u kojem je uključeno više različitih profila pomaže mladima da 
kreiraju i šire svoju mrežu kontakata, tj. osoba kojima mogu 
podijeliti informacije o poslodavcima i mogućnostima na tržištu.“

„Tokom studija bavila sam se istraživanjem iz oblasti informacionih sistema kao i
telekomunikacija. Objavila sam nekoliko naučno-istraživačkih radova iz oblasti IT-ija 
na međunarodnim konferencijama koje je organizovao Internacionalni Univerzitet 
Travnik. Član sam folklorne sekcije u KUD “Borac” 15 godina, a u slobodno vrijeme
se bavim programiranjem, te sam kroz takmičenje Hackathon na Elektrotehničkom
fakultetu u Sarajevu sa svojim timom, osvojila prvo mjesto za aplikaciju „Catch the
bus“. Nakon završenog fakulteta odlučila sam da tražim posao ako ne u svojoj 
struci, onda „bilo šta“. Nakon što sam godinu dana „bila na birou“ dobila sam poziv
voditeljice Kluba za traženje posla Travnik. Objasnila mi je proceduru i pozvala me
da se pridružim Klubu. Na moje iznenađenje, mnogo mladih osoba ne zna 
kako pripremiti svoju biografiju, motivaciono pismo, molbu, te je zato dobro da 
postoji Klub za traženje posla koji pruža podršku mladima i usmjerava ih. Danas 
radim na Univerzitetu na kojem sam i završila studije kao asistentica iz oblasti 
telekomunikacija. Predlažem mladima da se u svojim gradovima raspitaju o Klubu 
za traženje posla gdje će upoznati nove prijatelje, osobe različitih zanimanja koji 
im mogu pomoći u traženju posla preko svojih prijatelja, jer tako šire svoju mrežu 
kontakata. A „mreža“ je važna u situaciji kada ste nezaposleni.“ 



TAKT AKADEMIJA – PROGRAM PRILIKA PLUS 

Adna EŠLJANI



U Klubu me dočekala voditeljica 
koja me educirala i savjetovala kako da se 

uspješno predstavim poslodavcu, da budem 
samouvjerena te da ne potcjenjujem sebe, ali ono što je 
daleko važnije, u Klubu sam upoznala druge mlade ljude 

i stekla prijatelje sa kojima sam i danas u kontaktu. 
Naučila sam da budem uporna i da se stalno prijavlju-

jem na oglase za posao. Svoj trenutni posao sam dobila 
zahvaljujući posredovanju Službe za zapošljavanje 

Kantona Sarajevo. Čak i u ovako teškim uslovima ne 
treba nikada odustajati, treba spremno čekati i 

dočekati šansu koja će nam se prije 
ili kasnije ukazati.“

#SAVJET MLADIMA

„Mladi po završetku formalnog obrazovanja, često nemaju dovoljno 
praktičnog iskustva za obavljanje poslova u oblasti za koju su se 
školovali. Zato je važno da postoje centri za obuku koji će nado-
graditi trenutna znanja i omogućiti mladima da steknu vještine i 
dodatna znanja za specifične oblasti u kojima žele raditi.“

„Završila sam Mašinski faktultet u Sarajevu na Odsjeku mašinski proizvodni 
inžinjering nakon čega sam pohađala TAKT akademiju gdje sam dobila prostor i 
vrijeme da se upoznam sa proizvodnim procesima, te drugim operacijama koje 
se odvijaju u automobilskoj industriji, a sve pod mentorstvom sjajnih predavača. 
Između ostalog tada sam imala i priliku da se detaljnije upoznam sa djelatnostima 
“Prevent grupacije”. Zahvaljujući praksi i obuci uspjela sam pronaći područje svog 
interesovanja za koje u toku školovanja nisam znala. Danas radim upravo u onom 
sektoru za koji sam se praktično pripremila, a to je saradnik za poslove nabave.
TAKT akademija i praksa koju sam imala zainteresovale su me za ovu poziciju i 
pružile mogućnost u vidu vještina, znanja i neophodnih informacija za posao koji 
danas obavljam u “Prevent Interior”-u.
Ono što me je najviše oduševilo je to što su predavači uvijek bili spremni da me 
posavjetuju, a sve kompanije u kojima smo obavljali praktičnu nastavu predstavljaju 
jedan sasvim drugi, praktičniji svijet od onoga što učimo na fakultetu. Nadam se da 
će ovakve prilike koje su pružene meni i drugim polaznicima TAKT akademije biti 
pružene i drugim mladim osobama koje traže posao.“

Prilika
Plus

Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti

Prilika
Plus

Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti


