Уместо колоквијума
Ова недеља је према Плану извођења наставе колоквијумска. Због тренутне ситуације,
није могуће да се организује и спроведе класичан колоквијум. Због тога ћемо да вежбамо
састављање одређених писаних докумената. Једна од првих комуникација инжењера са
послом је конкурисање за посао. Најчешће форме писаних докумената за конкурисање су
CV, Молба за посао, Пропратно писмо. Пишу се на основу огласа или конкурса које послодавци објављују у неком од масовних медија.
CV - Curriculum Vitae или биографија, има за циљ да потенцијалном послодавцу представи Вас и Ваше стручне квалификације. У зависности од захтева послодавца, уз CV, најчешће
се прилаже молба за посао и пропратно писмо. На тај начин, послодавцу представљате кратке информације о себи, испуњености услова за потенцијални посао и разлоге који Вас препоручују да баш Ви будете одабрани за Интервју – усмени разговор Вас и послодавца.
Основни делови ових писаних докумената су:


заглавље (или адреса онога ко шаље),



адреса онога ко прима писмо,



место и датум писања,



на месту резервисаном за предмет, пишу се подаци огласа на који се конкурише,



увод (наводе се основни подаци – квалификација, којом инжењер испуњава услове за
конкурисање),



централни садржај (где се наводе најбитнији подаци којима се инжењер препоручује за
радно место у конкурсу),



у завршном делу, упућује се кратка примерена захвалност и



на крају је место за прилоге који се таксативно наводе, уз напомену да прилози морају
бити достављени уз тај писани документ.
Треба напоменути да су одступања у структури и редоследу ових елемената дозвољени,

али сви елементи писаног документа морају бити заступљени.
За писање наведених докумената важе одређена правила писане комуникације, од којих
су најважнија: тачност, јасноћа, прецизност, а изнад свега искреност у свему што је написано.
Имајте на уму да је то Ваш први контакт са евентуалним послодавцем који ће Вас оценити, не само на основу Ваше квалификације – Дипломе, него и на основу Ваше писмености
и начина изражавања. Значи, свака написана реч је изузетно битна!
Нека свако од Вас најпре напише свој CV и пошаље до следећег понедељка (13.04), а о
даљим активностима ћете бити обавештени на страници овог предмета.
Предметни наставник

