Ускоро нова хала и посао за 150
радника
Предузеће „Сеп“ из Љесковца код
Бијељине, које десетак година
успјешно производи дијелове за
аутомобиле - цијеви за проток течности, резервоаре и бризгаљке за
прање вјетробранских стакала,
недавно је промијенила власника и
постала дио велике њемачке фирме
„Pass“. Ово предузеће које тренутно
запошљава 110 радника, углавном
жена, до краја године прошириће
свој производни програм и запослити нових 150 радника.
Поред четири предузећа које већ
посједује у Њемачкој и пет предузе-

ћа у другим европским земљама,
нови власник је тражио предузеће
из ове области и на подручју
Балкана.
- Европски стил рада, максимална
пажња која се посвећује квалитету
производа и роковима испоруке
навели су Нијемце да купе „Сеп“ навео је досадашњи власник и
директор предузећа Радо Малетић.
Тренутно су у завршној фази припреме за изградњу нове производне
хале, површине 2.800 квадратних
метара, пристигле су савремене
машине из Пољске, а десетак мла-

дих радника из Бијељине већ је
упућено на специјализацију у
Пољску.
Из фирме „Pass“ су најавили
изградњу још два нова производноскладишна објекта, чиме се отвара
перспектива за отварање нових
радних мјеста. За нове погоне биће
потребна јача и квалитетнија струја,
па је у току изградња нове трафостанице и приступне саобраћајнице.

Инструкторка вожње Светлана Вуковић:
Аутомобили су ми увијек били велика
љубав
За овај посао се одлучила јер су
јој вожња и аутомобили увијек били
велика љубав.
Одлука
да
постанем
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инструкторка вожње дошла је мојом
жељом да радим посао који волим и
сматрам да је занимање у таквој
комбинацији човјку увијек изазов и
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да га непрестано мотивише да даје
од себе оно најбоље, каже Светлана
Вуковић, која је прво радно мјесто
добила у Ауто-мото друштву у
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Бијељини по завршетку Више саобраћајне школе у Загребу 1991. године.
Те године је у Земуну положила и
испит за иструктора вожње и тако
започела да ради на обуци кандидата. Година 1997. За Светлану је
важна, јер је те године, заједно са
својим супругом, основала Ауто
школу Елита. Ове године обиљежавају значајан јубилеј, двије деценије
постојања и успјешног рада школе.
Моја жеља за проширивањем знања никада није пресушила,
те сам 2009. године дипломирала на
факултету у Добоју, устиче Светлана
која је од 2012. године лиценцирани
предавач теоријског и практичног
дијела на полагању возачког испита,
а од уназад три године има ангажман
од стране МУП-а као предавач за возаче који имају седам казнених бодова.
Посао инструктора вожње, каже,
није тежак, али је изазован, пун
динамике и узбуђења, а одлика доброг инструктора је да буде стрпљив,
пажљив и прилагодљив јер је свакодневно у контакту са разник профилима људи.
Помоћи некоме да савлада
прве кораке у аутомобилу, да се
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ослободи страха од волана, опусти се

саобраћајну културу, толеранцију и

и доживи вожњу као рутинску и као
потребу модерног живота, за мене је
увијек изазов, прича Светлана
Вуковић.
Како појашњава, има људи којима
учење иде брже, некима спорије.
Неко ће научити одмах, неко неће и
то је та стрпљивост коју инструктор
вожње мора да има. Јер како истиче,
учити неког сналажењу у саобраћају
не значи само пуку практичну
примјену научених правила већ и

професионализам.
Живимо брз живот, крећемо
се и возимо у мору добрих и оних
мање добрих, па чак и неопрезних
возача. Трудим се да максимално
испуним своју одговорност, каже
Светлана и додаје да се нада да ће
њени кандидати бити они први.
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Добар занатлија – сигуран посао
Градска управа Града Бијељина
подржала је промоцију занатских
занимања, коју спроводи Занатскопредузетничко
удружење
„Предузетник“ из Бијељине.
Тим поводом, на подручју Града
Бијељина, постављена су два промотивна билборда са слоганом „Добар
занатлија - сигуран посао“ који промовишу занатска занимања, као перспективно опредјељење за средњошколско образовање.
- У разговору са привредницима и
предузетницима са подручја Града
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Бијељина, дошли смо до сазнања да
су на тржишту рада дефицитарна
занатска занимања свих профила, а
да уписна политика средњошколског
образовања не прати реалне потребе привреде за радном снагом.
Одлучили смо подржати промоцију
занатских занимања, с циљем подизања свијести јавности, а посебно
млађе популације ка професионалној оријентацији и опредјељењу ученика завршних разреда основне
школе. Циљ нам је да ученици наставак школовања усмјере ка занима-
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њима за која постоји потреба на
тржишту рада. На тај начин би се
потребе привреде и образовни процес ускладили, што би довело до
повећања запослености у наредном
периоду - изразио је очекивање
начелник Одјељења за привреду
Дејан Савић.
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