
POZIV ZA STUDENTE - Zum kafica - 45 minuta o LinkedIn profilu  

 

 
 

www.razvojkarijere.bg.ac.rs 

Pozivamo vas na još jednu Zum kaficu u ovoj godini na kojoj razgovaramo sa Sarom Milošević iz 
Nordeusa o tome kako se na najbolji način predstaviti na LinkedInu i iskoristiti ga  za pronalazak 
posla. Takođe, saznaćemo šta ova društvena mreža nudi i kako iskoristiti različite opcije. 
 
Susret je planiran za četvrtak 16. mart od 17 časova putem Zoom platforme.  
 
Prijavite se i postavite pitanje popunjavanjem formulara https://forms.office.com/e/dNDXyvB0Ai 
 
Sara Milošević je na Fakultetu organizacionih nauka završila osnovne studije na smeru opšti menadžment, 
kao i master za marketing i komunikacije. Tokom master studija radila je u kompaniji Philip Morris 
International u Digital timu - sa fokusom na eCommerce, a trenutno radi u Nordeus-u, jednoj od 
najprestižnijih gejming kompanija na poziciji Social Media Specialista. 
 
Druženje je namenjeno studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu na svim nivoima 
studija i onima koji su završili studije u poslednjih godinu dana.  

„Zum kafica – 45 minuta sa … “ predstavlja onlajn format programa karijernog vođenja i savetovanja 
mladih, koji smo razvili u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, u želji 
da ostanemo dostupni (i na daljinu) svojim starim i novim korisnicima. 

 

Позивамо вас на још једну Зум кафицу у овој години на којој разговарамо са Саром 
Милошевић из Нордеуса о томе како се на најбољи начин представити на Линкедину и 
искористити га  за проналазак посла. Такође, сазнаћемо шта ова друштвена мрежа нуди и 
како искористити различите опције. 
 
Сусрет је планиран за четвртак 16. март од 17 часова путем Зум платформе.  
 
Пријавите се и поставите питање попуњавањем формулара 
https://forms.office.com/e/dNDXyvB0Ai 
 
Сара Милошевић је на Факултету организационих наука завршила основне студије на смеру општи 
менаџмент, као и мастер за маркетинг и комуникације. Током мастер студија радила је у компанији 
Пхилип Моррис Интернатионал у Дигитал тиму - са фокусом на еЦоммерце, а тренутно ради у 
Нордеус-у, једној од најпрестижнијих гејминг компанија на позицији Социал Медиа Специалиста. 
 
Дружење је намењено студентима свих факултета у саставу Универзитета у Београду на свим 
нивоима студија и онима који су завршили студије у последњих годину дана.  
 
„Зум кафица – 45 минута са … “ представља онлајн формат програма каријерног вођења и 
саветовања младих, који смо развили у Центру за развој каријере и саветовање студената 
Универзитета у Београду, у жељи да останемо доступни (и на даљину) својим старим и новим 
корисницима. 
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