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ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-961, 060/7600-191
e-mail: zgp@beotel.rs

Руководилац градилишта
на одређено време 3 месеца, 
место рада: Умчари, Јагодина

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен; 
возачка дозвола Б категорије; без обзира на 
радно искуство. Теренски рад, обезбеђен пре-
воз, смештај и исхрана. Пробни рад 3 месеца. 
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се 
могу јавити послодавцу путем наведених теле-
фона или да доставе радну биографију путем 
имејла или поште. Особа за контакт: Алексан-
дар Петковић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

1. Бравар – заваривач
на одређено време 3 месеца, 
место рада: Београд, Јагодина

2 извршиоца

2. Армирач
на одређено време 3 месеца, 
место рада: Београд, Јагодина

2 извршиоца

3. Tесар
на одређено време 3 месеца, 
место рада: Београд, Јагодина

2 извршиоца

УСЛОВИ: теренски рад, обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до 
попуне радних места. Кандидати се могу јави-
ти послодавцу путем телефона, поштом или 
имејлом. Особа за контакт: Биљана Ђогић.

„KAIZEN“ DOO SMEDEREVO
Смедерево, Шалиначка бб
е-mail: posao@kaizen.rs

Консултант планирања и 
производње

на одређено време 6 месеци

Опис посла: креира и води план производње; 
контролише улазни и излазни магацин, као 
и рад свих производних линија; доставља 
нопходне податке и узорке производа; при-
према дневне извештаје за продуктивност 
производње; прати план производње и дос-
тавља одговарајуће извештаје руководиоцима 
одељења; контролише примену прописаних 
процедура рада; активно ради на унапређи-
вању процедура рада; шаље информације о 
готовим РФ производима, спремним за извоз, 
стању залиха готових производа и репрома-
теријала; организује испоруку робе; припрема 
пратећу документацију за Одељење спољне 
трговине; убацивање и ажурирање података 
у одговарајућим системима; додељује задатке 
сваком члану тима на основу њихових компе-
тенција и потреба производње; координира 
производним процесима; координира радом 
свих производних одељења предузећа; састаје 
се са менаџментом по потреби ради давања 
извештаја о напретку производње.

УСЛОВИ: VI/2 или VII/1 ниво образовања 
текстилне или било које друге струке; без обзи-
ра на радно искуство; основно знање рада на 
рачунару; турски језик – средњи ниво. Услови 
рада: рад у једној смени – пре подне, проб-

ни рад 3 месеца, послодавац сноси трошкове 
превоза до 40 км удаљености од места рада. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на телефон: 026/415-
5619 (особа за контакт: Емилија Ђурић), или 
своје пријаве да доставе путем имејла (у имејлу 
је потребно нагласити назив радног места). 

„ЕНЕРГОРАЗВОЈ“ ДОО
Нови Београд, Милутина Миланковића 1
РЈ Траншпед, Врчин, Београдска 150а

тел. 065/237-7535
e-mail: nikola@energorazvoj.rs

Ауто-механичар
2 извршиоца

Хидрауличар – механичар 
хидраулике

Ауто-бравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, рад-
но искуство 12 месеци, возачка дозвола Б кате-
горије.

Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, 28. марта 21

тел. 030/582-160

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, филолошки или 
филозофски факултет; 3 године радног искуства 
у култури; положен стручни испит за библиоте-
кара; познавање рада на рачунару; познавање 
енглеског језика; поседовање организационих 
способности. Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; оверену копију дипломе; потврду о 
радном стажу; уверење о држављанству РС (или 
оверена копија не старија од 6 месеци); оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних ако је дошло до промене презимена (не 
старије од 6 месеци); фотокопију / очитану личну 
карту; уверење из казнене евиденције; уверење 
суда да се не води истрага, нити је подигну-
та оптужница за кривична дела из надлежнос-
ти вишег суда; уверење надлежних органа да 
лице није осуђивано за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дуж-
ности, као и да није изречена мера безбедности 
забране обављања библиотечко-информационе 
делатности. Као саставни део конкурсне доку-
ментације кандидат је дужан да предложи Про-
грам рада Народне библиотеке Мајданпек. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа код Националне службе за запошљавање. 
Пријаву са документацијом доставити лично или 
путем поште на напред наведену адресу, са наз-
наком „Пријава за оглас“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ“

21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба 
да испуњава и следеће услове: стечено високо 
образовање на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академ-

ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету (доказ 
диплома о завршеном факултету); радно иску-
ство од три године у области културе (копија 
радне књижице или потврда послодавца); да 
је држављанин Републике Србије (уверење 
о држављанству); да нема законских сметњи 
за именовање (потврда о некажњавању коју 
издаје МУП – суд); да поседује организационе 
способности што доказује приложеним CV-јем. 
Кандидат за директора дужан је да предложи 
програм рада и развоја установе, као састав-
ни део конкурсне документације. Уз пријаву 
са биографијом кандидати подносе: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС, уверење односно диплому о стеченом 
образовању, уверење о дужини радног стажа, 
потврду о некажњавању. Сва документација 
мора бити у оригиналу или оверене копије, не 
старије од шест месеци. Пријаве са пратећом 
документацијом достављати у затвореним 
ковертама, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора“, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Народна библиотека „Вук 
Караџић“, Трг др Зорана Ђинђића 4, 21420 Бач. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Све информације могу се добити 
на телефон: 021/6070-777, 6070-063.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Јабланичка 65 

Домар / мајстор одржавања

УСЛОВИ: средње образовање, радно искуство 
на пословима одржавања од најмање 5 година; 
положен стручни испит за рад са судовима под 
притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници); положен ватрогасни испит. Поред 
посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
услове из одредби чланова Закона о раду: да је 
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци. Уз пријаву кандидат је обавезан да при-
ложи следеће доказе: диплому о стручној спре-
ми; уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; исправе којима се доказује 
радно искуство у струци и стечена додатна 
знања (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство, сертификат, уверење и др.); уверење о 
здравственој способности; уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван (не старије 
од 6 месеци). Сви докази прилажу се у ориги-
налу или фотокопији која је оверена у општи-
ни, суду или код јавног бележника. Пријава на 
огласи садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на оглас 
и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. Пријаву на оглас са комплет-
ном документацијом слати на адресу: Културни 
центар општине Медвеђа – директору, 16240 
Медвеђа, Јабланичка 65, са назнаком „За оглас“. 
Лице задужено за давање обавештења о огласу: 
Ненад Вуковић, тел. 065/865-4117. Рок за подно-
шење пријава је 10 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ и на огласној табли Кул-
турног центра општине Медвеђа и сајту Култур-
ног центра: www.kcmedvedja.rs. Неблаговреме-
не, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, биће одбачене.


