
Позив

незапосленим лицима члановима Клуба за тражење посла са подручија
Бањалуке за учешће у Microsoft обуци

Завод за запошљавање Републике Српске позива све младе активне тражиоце посла
до 30 година старости, који су укључени у савјетодавни процес (индивидуални и
групни кроз Клубове за тражење посла) да се пријаве за стицање нових и
побољшање постојећих знања из ИТ области у Microsoft Skills центру у Бања Луци.

Наиме, Пројекат запошљавања младих YЕP уз подршку Амбасаде Швајцарске је
осигурао да 58 младих незапослених који учествују у савјетодавном процесу Завода
за запошљавање РС добије прилику да учествује у ИТ обукама, те је поред тога
осигурана и пред-обука за оне кандидате којима би стицање одређеног нивоа
предзнања осигурало учешће у обуци. ИТ обуке ће се одвијати у Microsoft Skills
центру на Економском факултету АПЕИРОН у Бања Луци, а одабрани су на основу
анализе потреба послодаваца која је идентификовала позиције које су најтраженије
у ИТ индустрији, а које су везане за програмирање, управљање пројектима у ИТ
сегменту, као и позиције везане за рад са серверима и базама података, а то су:

• Програмери,
• ИТ Професионалци (базе података и виртуализација) и
• Пројект менаџери у ИТ сегменту.

Коначан одабир особа које ће учествовати у обуци ће се извршити на основу
сљедећих критерија:

1. Стручни критериј – довољан ниво предзнања за праћење обуке. Овај критериј
ће дефинисати MS Community путем online тестирања.

2. Активно тражење посла исказано кроз учешће у савјетодавном процесу у
Заводу за запошљавање (индивидуално и групно савјетовање – Клуб за
тражење посла). У случају да нема довољно полазника према горе наведеном
критерију, у обуку се могу укључити и особе до 35 година, али тај број не смије
бити већи од 30% од укупног броја полазника.

Начин пријаве

Пријављивање се врши online, путем wеб портала www.skillscenter.ba. Овај
портал ће бити унапријеђен тако да омогућава и online тестирање предзнања
кандидата (за сада се само може регистровати). Особе које су већ регистроване ће
бити позване да уз регистрацију испуне и online тест (ради процјене нивоа
предзнања). Уколико испуњавате горе наведене критерије молимо Вас да се
пријавите путем wеб портала www.skillscenter.ba. те очекујте позив од стране
MS Community-a за online тестирање. На online платформи ће бити доступни
подаци о терминима курсева и крајњим роковима за аплицирање.

http://www.skillscenter.ba/
http://www.skillscenter.ba/


На основу исказаног интереса незапослених, биће одржане презентације о обукама
у просторијама Завода за запошљавање РС у Бања Луци, те ће датуми одржавања
презентација бити доступни на wеб страници Завода.

Више информација о начину аплицирања за учешће у обуци за активне тражиоце
посла доступно је у просторијама Завода за запошљавање код Вашег савјетодавца и
водитеља Клуба за тражење посла.

Партнери:
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