
POZIV ZA STUDENTE - VELIKO KARIJERNO ĆASKANJE 

 
 

Veliko karijerno ćaskanje  
Informišite se na vreme i detaljno o karijernim opcijama 

15. mart 2023. - hotel Falkenštajner 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu  poziva studente da se 
prijave za program  “Veliko karijerno ćaskanje”.   

Prvo karijerno ćaskanje biće prilika za umrežavanje sa zaposlenima u kompanijama NELT, 
IKEA, PEPSICO i JTI.   

 Događaj otvaramo  panelom u kome će uzeti učešće:  

 Marija Stanković, Menadžer za razvoj, edukaciju i motivaciju, kompanija Nelt  

• Milena Nikolov, Leadership and Competence Manager, IKEA  
• Tamara Obradović, People and Culture Business Partner, JTI  
• Hristina Hatzimanolakis, HR Business Partner, PepsiCo  

 Nakon panela  studenti će imati prilike da u neformalnoj,  opuštenoj atmosferi, uz kafu i čaj 
pričaju sa predstavnicima kompanija.  Sa studentima će razgovarati menadžeri i zaposleni u 
proizvodnji, ali i kolege iz sektora ljudskih resursa, logistike, finansija, prodaje...  

 Biće to jedinstvena prilika za studente da saznaju kako su svoju karijeru gradile kolege i koleginice 
zaposlene u ovim kompanijama, sa kojim izazovima su se susretali, koje veštine su im bile od koristi, 
kako je izgledao proces selekcije, kako izgleda tipičan radni dan, kako je organizovana praksa, koje su 
ulazne pozicije itd.  

 Događaj će se realizovati  15.03.2023. sa početkom u 14 časova u hotelu Falkenštajner Srbija.   

 Napominjemo da je broj mesta ograničen. Prijava je obavezna, a formular se nalazi na sajtu 
Centra: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/veliko-karijerno-caskanje   

 Prijavite se najkasnije do 12.03.2023. godine u ponoć.  

 

Велико каријерно ћаскање 
Информишите се на време и детаљно о каријерним опцијама 

15. март 2023. - хотел Фалкенштајнер 
 

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду  позива студенте 
да се пријаве за програм  “Велико каријерно ћаскање”.   
Прво каријерно ћаскање биће прилика за умрежавање са запосленима у компанијама NELT, 
IKEA, PEPSICO  и JTI 
  

Догађај отварамо  панелом у коме ће узети учешће:  
 

Марија Станковић, Менаџер за развој, едукацију и мотивацију, компанија Нелт  

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/veliko-karijerno-caskanje
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• Милена Николов, Leadership and Competence Manager, IKEA   
• Тамара Обрадовић, People and Culture Business Partner, JTI   
• Христина Хатзиманолакис, HR Business Partner, PepsiCo  
 

 Након панела  студенти ће имати прилике да у неформалној,  опуштеној атмосфери, уз кафу и 
чај причају са представницима компанија.  Са студентима ће разговарати менаџери и запослени 
у производњи, али и колеге из сектора људских ресурса, логистике, финансија, продаје...  
 

 Биће то јединствена прилика за студенте да сазнају како су своју каријеру градиле колеге и 
колегинице запослене у овим компанијама, са којим изазовима су се сусретали, које вештине су 
им биле од користи, како је изгледао процес селекције, како изгледа типичан радни дан, како 
је организована пракса, које су улазне позиције итд.  
 

 Догађај ће се реализовати  15.03.2023. са почетком у 14 часова у хотелу Фалкенштајнер 
Србија.   
 

 Напомињемо да је број места ограничен. Пријава је обавезна, а формулар се налази на 
сајту Центра: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/veliko-karijerno-caskanje   
 
 Пријавите се најкасније до 12.03.2023. године у поноћ. 
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