
Тражите
посао?
Национална служба 
за запошљавање 
организује виртуелни 
Сајам запошљавања

Региструјте се на 
www.nsz-sajamzaposljavanja.rs
и учествујте.

20. мај 2021.
10.00 - 16.00 часова

На једном месту 7.500
регистрованих учесника
и 70 компанија

KЛИKОМ ДО 
ШАНСЕ ЗА ПОСАО!

KОНТАKТ
Национална служба за запошљавање
E-mail: nsz.sajamzapsljavanja@nsz.gov.rs 
Web: www.nsz.gov.rs
          www.nsz-sajamzaposljavanja.rs 



О САЈМУ 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) организује виртуелни Сајам запо-
шљавања, коришћењем иновативне интернет технологије која обезбеђује јед-
ноставан приступ и виртуелно окружење прилагођено корисницима. 

Сајам се одржава 20. маја 2021. године

На Сајму ће учествовати: 
• 7.500 регистрованих учесника (тражилаца посла) и  
• 70 компанија

ДОБРО ДОШЛИ НА ВИРТУЕЛНИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА!

ТРАЖИОЦИ ПОСЛА

Kако ће вам Сајам запошљавања помоћи?

Иако се одвија у виртуелном окружењу, овај Сајам је прилика да разговарате са 
послодавцима и информишете се о могућностима за запослење.

Бићете у могућности да предате радну биографију (CV) и пријавите се за више 
радних места према вашем избору, да сазнате важне податке о компанији у којој 
конкуришете, условима рада, заради коју можете очекивати, могућностима за на-
предовање. Сви регистровани учесници моћи ће да постављају питања и  добију 
одговоре у једноставној и брзој комуникацији путем chat-a и видео позива са 
представницима компанија.   

Питајте све што вас интересује, информишите се! 
Пожурите! Места има за 7.500 тражилаца посла – региструјте се што пре како 
бисте  осигурали своје учешће на Сајму. 
ПРИЈАВИТЕ СЕ! 
KЛИKОМ ДО ШАНСЕ ЗА ПОСАО!

KОМПАНИЈЕ НА САЈМУ  

Компаније које ће учествовати на виртуелном Сајму запошљавања добијају 
могућност да у директној - online комуникацији:
• пронађу квалитетне кандидате за посао и  
• промовишу своју компанију.

На Сајму ћете моћи да преузмете радне биографије кандидата,  обавите разго- 
воре или договорите услове за запошљавање.

Информишите кандидате о условима запослења у Вашој компанији као и могу-
ћностима за напредовање и даље усавршавање. 

Будите отворени у комуникацији јер само на тај начин градите поверење и сти-
чете репутацију код оних којима је посао потребан. 
Можда баш на Сајму пронађете своје будуће сараднике!

О НАМА 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) је модеран јавни сервис који пружа 
услуге у области запошљавања тражиоцима запослења и послодавцима у Репу-
блици Србији.
Националну службу за запошљавање чине Дирекција, две Покрајинске службе, 
34 филијале, 21 служба и више од 120 испостава у свим окрузима у Србији.

KО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ НА САЈМУ? 

Сви који траже посао, могу да се пријаве за учешће на Сајму.

Учешће на Сајму је  једноставно. Без потребе инсталирања било каквог додатног 
софтвера можете се регистровати и укључити преко претраживача на било ком 
уређају (мобилни телефон, таблет, лаптоп, десктоп рачунар).

Већ сада се можете регистровати кликом на: www.nsz-sajamzaposljavanja.rs

Компаније ће бити представљене на виртуелним штандовима, на којима ће изло-
жити своју понуду послова. 

KЛИKОМ ДО ШАНСЕ ЗА ПОСАО!


