Организација AIESEC је отворила пријаве за нове младе људе!
Ове јесени AIESEC ти нуди прилику да постанеш део највеће и најстарије студентске
организације на свету!

Заштo постати део AIESEC-а?
Што смо старији, постајемо више свесни
колико наше окружење може бити боље
и праведније, али и више свесни нашег
права и обавезе да на то и утичемо.
Међутим, често не знамо одакле да
почнемо.
AIESEC ти нуди могућност да кроз
практичан рад са својим тимом
постигнеш више него што би успео/ла
самостално. Уколико нам се придружиш
моћи ћеш да радиш на себи и учиниш
друштво у ком живиш бољим, развијеш
разумевање за друге људе и њихове
различитости, усавршиш знање страног
језика и развијаш своје потенцијале.
AIESEC-овци у читавом свету деле
заједнички циљ – мир и испуњење
људских потенцијала, и верују да су
млади кључни за отварење тог циља.
Са AIESEC-ом добићеш прилику да се кроз организован интернационални рад развијаш, мењаш
своју будућност и допринесеш свом окружењу!

Шта је AIESEC?
AIESEC је највећа и најстарија међународна студентска организација на свету, основана након
Другог светског рата. AIESEC као аполитичну, независну организацију воде млади из више од
120 земаља широм света. Организација ради са циљем да младима омогући развијање
лидерских вештина, пре свега преко стручних и волонтерских пракси у иностранству. AIESEC
броји преко 30.000 чланова и годишње изврши преко 20.000 интернационалних размена.

У појединачној држави, AIESEC се састоји из
скупа локалних канцеларија, којих у Србији
има укупно седам. Све оно што се дешава
и постоји у једној AIESEC канцеларији, јесте
како би омогућили поменуте праксе: да
што више српских студената оде на
инострану праксу и да што више страних
студената дође у Србију на праксу, како би
и једни и други по повратку кући могли
позитивно утицати на своју околину са
искуством које су стекли.
AIESEC развија будуће генерације младих
који преузимају иницијативу и повезује их
са
компанијама
и
невладиним
организацијама
помоћу
сектора
за
долазеће праксе, одлазеће праксе,
продају, односе с јавношћу и маркетинг,
односе са институцијама, финансије и
људске ресурсе. Знања која чланови стичу, добијају и развијају јесу рад у тиму, рад у
различитим окружењима и са различитим људима, побољшавање знања страних језика,
продаја, маркетинг, односи с јавношћу, пројектни менаџмент, презентационе вештине и још
много тога!
Утичи на свет и људе који те окружују, долазећи у контакт са најразличитијим културама,
боље упознај себе и оно што ти свакога дана износиш у свет!
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