
 

 

 

 

 

 

 

Драги студенти, 

 

Представљамо вам програм стручне праксе који се реализује у сарадњи Универзитета у Крагујевцу и компаније ФЦА Србија 

д.о.о. Уколико желите да стекнете ново, практично искуство и желите прилику да примените ваше досадашње стечено  знање  и 

допуните га новим садржајима пријавите се на  

 

Konkurs za prijavu studenata za struчnu praksu u kompaniji 

 

FCA Srbija d.o.o. Kragujevac 

 

Рок за пријаву: 01. јун 2015. године, до 16:00 сати 

 

Конкурс је отворен за обављање стручне праксе у следећим секторима: 

 

ФЦА_1:  ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

ФЦА_2:  ГЕНЕРАЛНИ СЕРВИС 

ФЦА _3:  КАРОСЕРИЈА 1 

ФЦА _4:  КАРОСЕРИЈА 2 

ФЦА _5:  МОНТАЖА 1 

        ФЦА _6:  МОНТАЖА 2 

 

Спецификацију позиција за праксу можете погледати овде. 

 

Услови и профил кандидата (ФЦА_2;ФЦА _3; ФЦА _4; ФЦА _5; ФЦА _6): 

 

 студент мастер академских студија Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу (Машинско 

инжењерство, Аутомобилско инжењерство, Инжењерски менаџмент, Индустријско инжењерство)* 

 добро познавање енглеског језика 

 

Услови и профил кандидата (ФЦА _1): 
 

 студент мастер академских студија Филолошко-уметничког факултета (филологија) и/или Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу 

 добро познавање енглеског језика 

 одлично познавање рада у програмима Power Point и Excel 

 

Документа за пријаву: 

 CV (на српском језику) 

 Мотивационо писмо 

 Потврда са факултета (или копија индекса/са наведеном просечном оценом) 

 Препорука професора 
 

Напомене:  

 Заинтересовани кандидати се могу пријавити за највише 2 позиције 

 Трајање праксе, као и радно време, биће договорени са компанијом, по одабиру кандидата.  

 Сви одабрани кандидати ће имати додељеног ментора праксе.  

 Предвиђен је пробни период у трајању од 10 дана, током ког ће ментори извршити процену рада практиканта. 

 Током трајања праксе, студентима је обезбеђена исхрана у кантини ФЦА-а. 

 

      *Студенти мастер академских студија Инжењерског менаџмента и Индустријског инжењерства се могу    

        пријавити за програм стручне праксе уз услов да су завршили основне студије Машинског инжењерства или   

       Аутомобилског инжењерства на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. 

 

 

 

Универзитетски Центар за развој каријере: 

(034) 300 425, Јована Цвијића бб, Крагујевац 

Е-пошта: razvojkarijere@kg.ac.rs 

Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs 

 

mailto:razvojkarijere@kg.ac.rs
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Сви заинтересовани кандидати могу послати пријавна документа на: razvojkarijere@kg.ac.rs  (у поље «предмет мејла» уписати 

Пријава за стручну праксу - ФЦА) или  их донети лично у Центар (Ректорат, 2. спрат зграда између Правног и Економског 

факултета), од 8:00 до 16:00 часова, са назнаком за коју позицију се пријављујете: ФЦА _1, ФЦА _2, ФЦА _3, ФЦА _4, 

ФЦА_5 или ФЦА _6). 

 

За сва додатна питања можете нам писати на razvojkarijere@kg.ac.rs  или нас назвати телефоном на (034) 300 425 
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