HELP фајл за онлајн регистрацију корисника
Како да креирам налог за коришћење Е-сервиса ЦзРК?
1. креирајте своје корисничко име и корисничку шифру (user name and password)

2. кликните за избор интересовања за пријем вести из Центра на свој имејл.

3. можете одабрати више различитих интересовања а по логовању касније можете
мењати подешавања у вези информација које желите да примате на свој имејл.

4. пажљиво унесите своје контакт податке и број индекса.

Ове податке ће користити искључиво Центар за развој каријере и саветовање
студената Универзитета у Београду за комуникацију и информисање.

5. Направите свој профил у ЦзРК бази студената и младих дипломаца.
Подаци о студијама: Поред основих података о образовном профилу и статусу
уколико сте дипломирали или кад дипломирате можете додати и податке о
наставку студија, нпр. на мастер или докторским студијама.

Додатне информације: По принципу одабира, молимо унесите информације о
радном искуству, знању страних језика и рада на рачунару, и томе да ли вам је
тренутни циљ запослење, стицање радног искуства кроз праксу или наставак
студија.
У отвореним пољима позивамо вас да нам наведете:
- области или радна места на којима бисте волели да радите
- линк ка вашем сајту, блогу, профилу и сл.
- Шта је оно што сматрате да вас издваја од других у односу на сопствене циљеве?
- Шта је оно што вас покреће? Напишите нам нешто о сопственим вредностима.
Ова поља имају сврху да дају потпунију слику о вама потенцијалном послодавцу и
саветницима у Центру за развој каријере.
Уколико нисте сагласни да се ваш профил проследи послодавцу док не буде
спреман, ову опцију можете да активирате и накнадно.
Прослеђени профили студента и дипломаца неће садржати контакт податке и неће
представљати замену за биографију.
6. Уколико имате напомену, поруку за нас на крају је упишите и кликните
РЕГИСТРУЈ СЕ. По обављеној верификацији у Центру за развој каријере
примићете мејл добродошлице са адресе info@razvojkarijere.bg.ac.rs.

