
Програм стручне праксе у сарадњи Факултета организационих наука и 
компаније ФЦА Србија д.о.о. 

 

Драги студенти, 

  
Представљамо вам програм стручне праксе 
који се реализује у сарадњи Факултета 
организационих наука и компаније ФЦА Србија 
д.о.о. Уколико желите да стекнете ново, 
практично искуство и желите прилику да 
примените ваше досадашње стечено  знање  и 
допуните га новим садржајима пријавите се на  
  

  
  

Конкурс за пријаву студената за стручну праксу у компанији 
 

ФЦА Србија д.о.о. Крагујевац 
 
  

Рок за пријаву 19. јун 2015. године до 12:00 часова 
  
Конкурс је отворен за обављање стручне праксе у Пословној јединици Београд, у следећим 
секторима: 
  

1. ФЦА_7:  ФИНАНСИЈЕ 
 

2. ФЦА_8:  МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА 
  
 
Услови и профил кандидата ФЦА_7: 
 
Опис активности: 
• Стицање практичних знања у домену финансијског контролинга (дефинисање цена и 
профитабилности, израда буџета, управљање финансијским ризиком, контрола кључних 
индикатора и извештавање...); 
• Пружање подршке у активностима и процесима у сектору Финансија 
 
Очекивани резултати: Стицање основних практичних знања у домену финансијског 
контролинга. 
  
Профил 

 Студент основних или мастер студија Факултета организационих наука - усмерење 
Финансијски менаџмент, 

 добро познавање енглеског језика, 

 одлично познавање рада у програму Excel 
 
  
 



Услови и профил кандидата ФЦА_8: 
  
 Опис активности: 
• Стицање практичних знања у домену маркетинга и продаје (идентификација и сегментација 
тржишта, позиционирање и планирање производа, стратегија прилагођавања захтевима 
тржишта, постизање циљева бренда, сарадња са дилерском мрежом...); 
• Пружање подршке у активностима и процесима у сектору Маркетинг и продаја 
 
Очекивани резултати: Стицање основних практичних знања у домену маркетинга и продаје. 
  
Профил 

 Студент основних, мастер или специјалистичких студија Факултета организационих 
наука – усмерење Маркетинг менаџмент, 

 добро познавање енглеског језика, 

 одлично познавање рада у програму Excel 
 
 
Документа за пријаву: 
  
• CV (на енглеском језику) 

• Мотивационо писмо 

• Потврда са факултета (или копија индекса/са наведеном просечном оценом) 

• Препорука професора 

  
Напомене:  
  
• Заинтересовани кандидати се могу пријавити за обе позиције, 

• Трајање праксе је најдуже 6 месеци,  

• Сви одабрани кандидати ће имати додељеног ментора праксе, 

• Предвиђен је пробни период у трајању од 10 дана, током ког ће ментори извршити процену 
рада практиканта, 

• Током трајања праксе, студентима је обезбеђена исхрана у кантини ФЦА-а. 

  
Сви заинтересовани кандидати могу послати пријавна документа Факултету организационих 
наука, као и на адресу: hr-office@fcagroup.com  
  
За додатна питања можете нас назвати телефоном на (034) 502 661. 

 

mailto:hr-office@fcagroup.com

