MI VJERUJEMO U VAS.
A VI?

MELKER SCHÖRLING
STIPENDIJA 2018.
Znanje i iskustvo naših zaposlenika temelj je djelovanja Securitasa.
Stipendija Melker Schőrling pruža priliku svim zaposlenicima da
razviju stručno znanje i iskustvo u međunarodnom okruženju.
Stipendija
se godišnje dodjeljuje četvorici„heroja“ Securitasa, tj. četvorici
zaposlenika iz cijelog svijeta koji na određeni način“stvaraju razliku”
korisnicima naših usluga.
Stipendija je osnovana 1992. godine
kad je Melker Schőrling napustio
radno mjesto predsjednika i izvršnog
direktora Securitasa te postao
predsjednik upravnog odbora.
Cilj dodjele ove stipendije je
zaposlenicima širom svijeta pružiti
priliku za unaprjeđenje znanja iz
područja zaštitarstva u drugoj zemlji u
kojoj Securitas posluje.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI
Zaposlenik Securitasa koji je svojim
primjerom pokazao kako ’stvoriti
razliku’ za naše klijente.

UVJETI
Kako bi se kvalificirao, kandidat treba
pripremiti kratko izvješće u kojem
opisuje događaj ili iskustvo kojim
je spriječio gubitak ili štetu klijenta.
Takav kratki iskaz trebao bi opisati
sto se točno dogodilo, vrijeme kad se
dogodilo, sudionike događaja i zbog
čega navedenu akciju smatra važnom.
Podnositelj prijave također bi trebao
navesti koristi koje će steći u takvom
međunarodnom iskustvu. Iz praktičnih
razloga, kandidat bi trebao govoriti
jezik zemlje u kojoj želi ići na obuku.

PROCES PRIJAVE
Rok za prijavu:
4. prosinca 2017.
Rok za prosljeđivanje prijava
direktoru Securitas Hrvatske:
11. prosinca 2017.
Rok za prosljeđivanje jedne
izabrane prijave predsjedniku
uprave Securitasa:
18. prosinca 2017.
Rok za obavještavanje kandidata:
5. veljače 2018.
Obuka:
travanj-lipanj 2018.

TROŠKOVI
Securitas AB snosi troškove putovanja, smještaja
i hrane za vrijeme boravka polaznika. Securitas
Hrvatska će osigurati zamjenu na radnom mjestu
za vrijeme zaposlenikove odsutnosti.
POSTUPAK PRIJAVE
Kandidati trebaju podnijeti pismeni zahtjev svom
neposrednom voditelju ili Branch Manageru
najkasnije do 4. prosinca 2017. Zahtjev će, zajedno s
preporukom neposrednog voditelja,
biti proslijeđen direktoru Securitas Hrvatske najkasnije
do 11. prosinca 2017.

PREDMET OBUKE
Najuspješniji kandidati moći će izabrati teme
u okviru zaštitarskih operacija kojima mogu
unaprijediti svoja stručna znanja i iskustvo.
TRAJANJE
Obuka obično traje 3-5 dana, ovisno o području
kojeg kandidat izabere.
REZULTATI
Nakon studijske posjete, od polaznika i
neposrednog direktora očekuje se da se sastanu,
razgovaraju o dojmovima, istražuju ideje,
koncepte i tehnike koje su stečene i usvojene
tijekom obuke, a koje bi se mogle uspješno
primijeniti u matičnoj zemlji.

Direktor Securitas Hrvatske izabire jednu prijavu.
Zajedno s preporukom voditelja, prosljeđuje ju
predsjedniku uprave Securitasa najkasnije do 18.
prosinca 2017., s naznakom helena.falkengren@
securitas.com
Upravni odbor Securitasa donosi konačnu odluku
o kandidatima koji će dobiti stipendiju. Kandidati
će primiti obavijest o odluci najkasnije do 5. veljače
2018., a obuka za koju se prijave planirana je u
periodu između travnja i lipnja.
Ako želite pročitati više o iskustvima drugih
polaznika u svijetu, posjetite www.securitas.com/
scholarship.

Veselimo se vašoj prijavi!

PRIJAVA
Pisani zahtjev na engleskom jeziku treba
sadržavati sljedeće podatke:
1. Ime i prezime, cjelovitu adresu tvrtke i osobni
kontakt
2. Povijest rada u tvrtki
3. Opis zbivanja i iskustva u kojem je kandidat
spriječio štetni događaj. Pritom je vrlo bitno
napomenuti:
- Što se dogodilo
- Vrijeme kad se dogodilo
- Sudionike događaja
- Zašto kandidat svoje reakcije u događaju smatra
važnima
4. Strane jezike koje kandidat govori
5. Područje/temu struke za koju se kandidat želi
prijaviti, te zemlju Securitasa u koju želi ići na
obuku
6. Koristi koje će kandidat imati od međunarodne
obuke

EVERYDAY HEROES. EVERY DAY

