
Организација AIESEC је отворила пријаве за нове чланове 

 

Овог пролећа АIESEC ти пружа могућност да постанеш члан највеће организације на свету која је 

вођена од стране младих! 

Зашто постати члан AIESEC-а? 

Што смо старији, сваки наш корак носи већу одговорност и значи много више. Већа одговорност 

значи мања толеранција грешака. А како најбоље научити и развијати се ако не радећи и грешећи? 

AIESEC ти пружа прилику да кроз практичан рад са људима са којима ћеш бити у тиму 

свакодневно радиш на себи, развијеш боље разумевање других људи и различитости, 

усавршиш знање страног језика и развијаш своје снаге. Чланови уче како да раде са другима, 

заједнички доносе одлуке и негују тимски дух. Касније, како више раде на себи, могу бити вође 

тимова и предводити групу људи, радећи на њиховом личном развоју. 

 

Шта је AIESEC? 

AIESEC је највећа светска организација вођена од стране младих која верује да се може позитивно 

променити читав свет уколико се свака особа на свету лично и професионално усавршава, и ако 

позитивно утиче на себе и друге.  

Тежимо миру и испуњењу људског потенцијала. Наш фокус су интернационалне праксе. 

Помоћу њих развијамо лидере у свету тако што мотивисане младе људе ставимо у изазовно 

окружење. То их ојачава, помаже им да схвате ко су и на који начин желе да оставе свој траг. 



Све оно што се дешава и што постоји у једној AIESEC канцеларији јесте како би се те праксе 

омогућиле: да што више српских студената оде на инострану праксу и да што више иностраних 

студената дође у Србију на праксу, како би и једни и други, по повратку у своју локалну заједницу, 

могли позитивно да утичу у својој околини са искуством које су стекли. AIESEC развија будуће 

генерације лидера и повезује их са компанијама и невладиним организацијама, а да би то успело, 

постоје сектори за долазеће праксе, одлазеће праксе, продају, односе с јавношћу и 

маркетинг, односе са институцијама, финансије и људске ресурсе. Знања која чланови 

добијају и развијају у највећој мери су знања попут: рад у тиму, рад у различитим окружењима и са 

различитим људима, развијање страног језика (најчешће енглеског, али и многих других), 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 различитим културама боље упознај 

себе и оно што ти сваког дана износиш у свет! 

 

Пријави се за чланство путем следећег линка http://bit.ly/prihvatiizazov. 
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