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ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Петар Петровић
Главна улица бб, 31330 Прибој, Србија
+381 62 123456
petarpetrovic@europass.rs
Skype petrovicpetar

ЗВАЊЕ

Аутомеханичар

РАДНО ИСКУСТВО
јануар 2012 – тренутно

Сувласник ауто сервиса
Ауто сервис „Петровић и син“, Прибој
▪ набавка резервних делова, алата и потрошног материјала за рад, рад на фискалној каси,
комуникација са муштеријама, одржавање веб странице

јун 2011 - тренутно

Помоћни тренер фудбала - волонтер
Фудбалски клуб „Омладинац“, Прибој
▪ помагање главном тренеру у вођењу јуниорског фудбалског тима

септембар 2006 – тренутно

Аутомеханичар
Ауто сервис „Петровић и син“, Прибој
▪ одржавање и сервисирање моторних возила, дијагностика и поправка кварова на моторним
возилима

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКЕ
септембар 2003 – јун 2006

Аутомеханичар

III степен

Машинско електротехничка школа, Прибој
▪ дијагностика и поправка кварова на уређајима и системима моторних возила, одржавање и
сервисирање моторних возила
ЛИЧНЕ ВЕШТИНЕ
Матерњи језик/ци

српски

Други језик/ци

енглески

РАЗУМЕВАЊЕ

ГОВОР

Слушање

Читање

Б1

Б1

ПИСАЊЕ

Усмена интеракција Усмено изражавање

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

▪ добре вештине усмене и писане комуникације - свакодневна комуникација са муштеријама
▪ у оквиру интернет заједница (форуми, портали) које се баве аутомобилима активно
доприносим текстовима о одржавању и поправци аутомобила и комуникацијом са другим
члановима
▪ лидерство (као сувласник ауто сервиса водим тим од 7 запослених на 3 локације)
▪ добре вештине вођења тима стечене током волонтирања на позицији помоћног тренера
▪ добре вештине управљања временом стечене на позицији сувласника ауто сервиса
▪ често организујем групне посете ауто и мото скуповима широм Србије
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Пословне вештине

Остале вештине

▪ познавање рада на фискалној каси
▪ менторске вештине (држим обуке запосленима за рад на фискалној каси, обуке у
комуникацији са муштеријама)
▪ познавање основа интернет маркетинга (рекламирање на друштвеним мрежама)
▪ добро познавање прве помоћи стечено током вишегодишњег волонтирања у Црвеном крсту
▪ два пута годишње трчим маратон

Дигиталне компетенције

САМОПРОЦЕНА

Обрада
информација

Комуникација

Стварање
садржаја

Самостална
употреба

Самостална
употреба

Самостална
употреба

Безбедност

Решавање
проблема

Основна употреба Основна употреба

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

▪ познавање Office пакета (програми за обраду текста, прављење табела)
▪ добро познавање WordPress-а стечено на курсу и усавршавано помоћу видео обука на
интернету. Одржавам интернет страницу ауто сервиса www.aspis.rs
Возачка дозвола

Б и Ц категорија

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Курсеви

▪ Обука за предузетништво, Центар за усавршавање вештина, Прибој, октобар 2013.
▪ Како направити интернет страницу, Центар за усавршавање вештина, Прибој, јануар 2014.

ПРИЛОЗИ
▪ Europass документ о мобилности (мобилност ученика средње стручне школе)
▪ копија дипломе средње школе
▪ потврда о запослењу
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