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ПРИЈАВА ЗА РАДНО МЕСТО

Туристички водич, Туристичка агенција „Одмор“, Бачка Топола

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ
октобар 2012 – јун 2015

Струковни економиста (модул Организатор путовања и
туристичко вођење)

VI степен

Висока туристичка школа струковних студија, Нови Сад
▪ туристичко вођење, туристички производ и развој дестинација, предузетништво
РАДНО ИСКУСТВО
јануар 2016 – јун 2017

Организатор путовања (пракса)
Туристичка агенција „Цвет“, Нови Сад
▪ Креирање туристичких аранжмана за појединце и групе, комуникација са партнерима из
неколико земаља, повремено вођење градских обилазака за госте из иностранства

јул 2015 – септембар 2015

Туристички аниматор – волонтер на пројекту „Лето у Новом Саду“
Туристичка организација Новог Сада, Нови Сад
▪ Планирање активности за децу на различитим локацијама у граду, припрема и стручно
вођење прилагођено деци предшколског и школског узраста

септембар 2014

Туристички водич – волонтер на манифестацији „Дани Зрењанина“
Туристичка организација Зрењанин, Зрењанин
▪ Планирање активности за госте у складу са програмом манифестације, припрема и стручно
вођење кроз град, комуникација са гостима

ЛИЧНЕ ВЕШТИНЕ
Матерњи језик/ци

српски

Други језик/ци

енглески
француски

РАЗУМЕВАЊЕ

ГОВОР

ПИСАЊЕ

Слушање

Читање

Усмена интеракција Усмено изражавање

Б2

Б2

Б1

Б1

Б1

А2

А2

А2

А2

А2

Нивои: A1/2: Основна употреба језика - Б1/Б2: Самостална употреба језика - Ц1/Ц2 Напредна употреба језика
Заједнички европски референтни оквир за језике

Комуникационе вештине

Организационе / управљачке
вештине
Пословне вештине

▪ добре комуникационе вештине стечене на месту туристичког водича
▪ тимски рад (током волонтерских ангажмана радила сам у више различитих тимова)
▪ одличне преговарачке вештине стечене на месту организатора путовања
▪ лидерство (током праксе у туристичкој агенцији, водила сам тим од пет људи)

▪ добро владање процесима креирања и продаје туристичких аранжмана
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Дигиталне компетенције

САМОПРОЦЕНА

Обрада
информација

Комуникација

Стварање
садржаја

Безбедност

Решавање
проблема

Самостална
употреба

Самостална
употреба

Самостална
употреба

Самостална
употреба

Основна употреба

Нивои: Основна употреба - Самостална употреба - Напредна употреба
Дигиталне компетенције – табела за самопроцену

▪ добро владање Office пакетом (програми за обраду текста, прављење табела)
▪ добро владање софтверима за туристичке агенције
▪ познавање алата за графички дизајн
Возачка дозвола

Б категорија

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Семинари
Чланства
Препоруке

„Туристички потенцијали Централне Србије“, Крагујевац, мај 2016.
„ИКТ алати у туристичком вођењу“, Обреновац, октобар 2015.
Члан Удружења туристичких водича Србије
Препоруке су доступне на захтев.

ПРИЛОЗИ
▪ копија дипломе
▪ потврде о волонтирању
▪ Europass језички пасош
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