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Нишки и бањалучки тим – 3 отворене позиције у нишком и 3 отворене позиције у бањалучком тиму
Улога ОССИ тимова у матици је кључна јер управо они играју најважнију улогу у промоцији и
представљању организације и њеног рада у матици. Штавише, кроз сарадњу са локалним
организацијама раде на побољшању слике и статуса студената у матици. Један од примарних
задатака ОССИ тимова у матици је да поступак пријављивања на студије у иностранству учине што
једноставнијим тако што ће будуће студенте упућивати на одговарајуће контакте из земље у којој
желе да наставе школовање. Тимови у матици такође сарађују са другим организацијама у региону
и тиме стварају бројне могућности за размену искуства, пријатељства и познанства. Са отварањем
новог бањалучког тима, регионална мрежа ће се употпунити и створиће се бројне могућности за
сарадњу и организовање разноразних уметничких догађаја као и сарадња са партнерима.
Правни тим – 1 отворена позиција
Правни систем једне земље је сам по себи комплексан, а не заборавите да са својим локалним
огранцима ОССИ "плива" у петнаест различитих правних система! Правни тим окупља студенте
права који чекају прилику да покажу своје вештине, лидерске способности и огромно знање.
Најчешћи изазов чланова овог тима је испуњавање законских одредби о функционисању
невладиних организација. Осим тога, отварање нових локалних огранака захтева испуњавање
процедура у датим земљама. Чланови правног тима су неизоставна карика приликом састављања
сваког протокола и уговора у којима ОССИ учествује. Чланство у тиму пружа добар увид у
дешавања у целом ОССИју и даје могућност члановима да своје знање и искуство обогате
потенцијалним сарадњама са професионалцима широм света.
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Вести, догађаји, информације о стипендијама и уписним роковима, као и бројне креативне
рубрике само су неки од бројних изазова који очекују будуће чланове тима за медије. Поред
одговорности и жеље за константном акцијом, овај тим даје потпуни простор члановима да своје
идеје и предлоге искажу и да на тај начин потпомогну унапређивању рада ОССИја и његових
циљева.

Новинарски тим - 4 отворене позиције
Главни задатак новинарског тима јесте да информише чланове и све заинтересоване у рад ОССИја
о актуелним дешавањима и достигнућима саме организације. Тим од 4 особе, међу којима је једна
координатор, има задатак да саставља писани садржај у виду вести за интернет страницу, које се
углавном објављују и на друштвеним мрежама. Поред вести, нованрски тим је задужен за
састављање интересантних рубрика о студијама, анкета, као и интервјуа са људима који су кроз
свој рад, ангажовање или партнерство допринели ОССИјевој репутацији.
*Уколико сте заинтересовани за новинарски тим, молимо вас да уз биографију у пријави пошаљете један
ваш написан текст на слободну тему.

Тим за социјалне мреже – 2 отворене позиције
Добро је познато да су друштвене мреже данас један од најважнијих извора информација и
представљају један од најбржих начина комуникације и повезивања људи. ОССИ данас има налоге
на фејсбуку, инстаграму, јутјубу и твитеру. Фејсбук страница и главна ОССИ група имају за циљ да
омогуће студентима да сазнају информације које су им у том тренутку неопходне, размене
искуства, повежу се међусобно али и сазнају нове активности и вести везане за ОССИ. Особе које
ће бити укључене у овај тим имаће задатак да воде ОССИ налог на поменутим мрежама али и
објављују линкове и вести са ОССИ сајта на друштвене мреже и активно одговарају члановима на
питања у име ОССИ-ја.
Тим за стипендије – 2 отворене позиције
На званичном сајту ОССИ-ја постоји део за објављивање нових конкурса и стипендија. Стипендије
се могу односити на студијске програме који укључују постизање одређеног академског нивоа али
такође може подразумевати и кратке програме професионалног усавршавања, научно
истраживање, учење страних језика, итд. Стипендије имају вишеструки значај. Пре свега,
стипендије омогућавају приступ образовању појединцима, и доносе информације о додатним
финансијским средствима за потребе школовања. Стипендије исто тако утичу на размену и
кретање како студената, тако и истраживача и академских кругова. За ОССИ стипендије биће
задужене две особе које ће сваке недеље имати задатак да обнављају страницу ОССИ-ја са новим
конкурсима на универзитетима широм света. Једна особа ће бити задужена за стипендије са
“Heysuccess” сајта, одакле смо добили дозволу да их користимо као извор информација, а друга
особа ће бити задужена за све остале конкурсе, стипендије са других извора, наших сарадника и
других организацијa, како се не би нека питања и одговори дуплирали.

Тим за дизајн – 3 отворене позиције
Како наша организација напредује и расте, тако се мења и побољшава њен визуелни идентитет,
који је истовремено и њен заштитни знак. Дизајн тим је задужен за сав штампани и дигитални
визуелни материјал са којим се ОССИ појављује у јавности. Није потребно да чланови креативног
тима буду дизајнери по професији, потребно је мало знања, рачунарских програма и осећај за
естетику и комуникацију преко визуелних садржаја као и маштовитост и жеља да се онима којима
ОССИјев рад није познат на што бржи начин привуче пажња

Конкурс је отворен до 1. марта 2017. године. Потребно је да пошаљете биографију (један ауторски
текст уколико сте заинтересовани за новинарски тим) на konkurs@ossi.rs.
Срећно и добродошли у наш тим!

