
           

                  

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОЗИЦИЈА ЗА ПРАКСУ У ФЦА Србија д.о.о (мај 2015.) 

 

ФЦА_1: Људски ресурси 

Менаџер сектора: Roberto Anselmo 
Ментор праксе: Бојана Тошић 
Образовни профил практиканта: Филологија, Економија 
 
Опис активности: 

• Стицање основних знања у домену људских ресурса;  
• Пружање подршке у свим активностима и процесима у HR – сектору, посебно у процесима интерне 

комуникације 
Очекивани резултати: Стицање основних знања у домену људских ресурса. 

ФЦА_2: Генерални сервис 

Менаџер сектора: Зоран Богдановић 
Ментор праксе: Саша Максимовић 
Образовни профил практиканта: Машинство 
 
Опис активности: 

• Упознавање са постојећим системима за мониторинг и са објектима ФЦА-а  
• Унапређење знања у области енергетске ефикасности у енергетском блоку 
• Анализа, праћење и усмеравање потрошње енергије 

 
Очекивани резултати: Унапређење постојећег система за праћење и усмеравање потрошње енергије. 

ФЦА_3: КАРОСЕРИЈА 1 

Менаџер сектора: Casarella Antonio 
Ментор праксе: Владимир Милетић 
Образовни профил практиканта: Машинство 
 
Опис активности: 

• Активности везане за WCM (World Class Manufacturing: Focused Improvement and Quality Control 
Pillar) 

• Рад на пројектима (Major or/and Advanced Kaizens) 
• Током припреме пројеката, практиканти ће бити у прилици да се упознају са процесима производње 

у релевантној области (пресерај, каросерија, лакирница, монтажа) 
 

Очекивани резултати: Успешна реализација пројеката  

ФЦА_4: КАРОСЕРИЈА 2 

Менаџер сектора: Casarella Antonio 
Ментор праксе: Михаило Васиљевић 
Образовни профил практиканта: Машинство 
 
Опис активности:   

• Активности везане за WCM (углавном Professional Maintenance Pillar).  
• Током трајања праксе, младе колеге ће имати прилику да упознају процесе рада у релевантној 

области (пресерај, каросерија, лакирница, монтажа)  



 
Очекивани резултати: Успешна реализација додељених задатака 
 

ФЦА_5:  МОНТАЖА 1 

Менаџер сектора: Марина Бошковић 
Ментор праксе: Ненад Срећковић 
Образовни профил практиканта: Машинство 
 
Опис активности: 

• Активности везане за WCM (углавном Workplace Organization Pillar).  
• Током трајања праксе, младе колеге ће имати прилику да упознају процесе рада у релевантној 

области (пресерај, каросерија, лакирница, монтажа)  
 

Очекивани резултати: Успешна реализација додељених задатака 

 

 

ФЦА_6:  МОНТАЖА 2 

Менаџер сектора: Марина Бошковић 
Ментор праксе: Радуле Радосављевић 
Образовни профил практиканта: Машинство 
 
Опис активности: 

• Активности везане за WCM (углавном Workplace Organization Pillar).  
• Током трајања праксе, младе колеге ће имати прилику да упознају процесе рада у релевантној 

области (пресерај, каросерија, лакирница, монтажа)  
 

Очекивани резултати: Успешна реализација додељених задатака 

 

 

 


