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Тачан и поуздан у извршавању задатака.
Способан за сарадњу са људима различитих профила и националности.
Способан за брзо и ефикасно уклапање у ново окружење, спреман да проширим своје
знање у било ком тренутку.
Успешан у раду у тешким условима, ефикасан као члан тима, али и спреман за
индивидуални рад.

РАДНО ИСКУСТВO
ФОТО МЕ Н А Џ ЕР
Carnival Cruise Line || Mајами, Америка || 2018 – тренутно запослен

O БРА З O В A Њ E

Надгледа све операције фотографског тима на броду за крстарење


њиховог радног времена, као и смернице за обуку на радном мјесту нових

ФАКУЛТЕТ ЗA ПРОИЗВОДЊУ И
MEНАЏМЕНТ || Tребиње

fotografa .

1998-2000 (незабршен)



ГИМНАЗИЈА “Јован Дучић” ||



Tребиње
1992-1996

Одговоран за распоређивање свакодневних активности фотографа, праћење

Фото менаџер је такође одговоран за усавршавање радних навика особља
фотографског тима у циљу постизања циљева компаније.
Подржава развој индивидуалних способности фотографа у циљу успјешног
промовисања услуга и производа међу путницима.



Задужен је за инвентар материјала за лабораторију и малопродајне производе
у фотогалерији / малопродајној радњи, као што су албуми, оквири,
фотоапарати и др.

ВЕШТИНЕ



броду за крстарење, осигуравајући оптималне перформансе бродског
фотографског тима, координацију за посебне догађаје који се одвијају на

 KУРСЕВИ


Aрхитектура, koнструкција и
сервис рачунара и Aрхитектура
рачунарских система – 'Euro Link'



Рачуноводство – 'Print 93'



Tренинг за US Visa Information

цијелом броду пружајући најквалитетније услуге за госте.
ПО М ОЋ Н И К ФОТО МЕ Н А Џ Е РА
Carnival Cruise Line || Mајами, Америка || 2017 – 2018
Надгледа свакодневне радње фото ођелења на броду за крстарење према упутама Фото
менаџера


Дигитална фотографија „Концепт 2001“



Delegation Essentials: The
Delegation Process – „Skillsoft“



LEAD Module: Manager as a
Leader – „CCL“

Одговоран за правовремено отварање галерије фотографија и малопродају,
осигуравајући да фотографи буду на располагању за рјешавање било каквих

Service – 'CSC'


Фото менаџер ради у уској сарадњи са свим осталим шефовима ођељења на

упита путника.


Одговоран за правилно постављање све фото опреме за повремене, посебне
догађаје, портрете и вјенчања.



Такође је директно укључен у обуку нових регрута на радном мјесту у ођелењу
за фотографије.

ФОТО Г РАФ
Carnival Cruise Line || Мајами, Америка || 2014 – 2017
Одговоран за фотографисање гостију на разним локацијама на броду и изван њега.

VOJ I S L AV KO R A Ć
ВЕШТИНЕ

РАДНО ИСКУСТВО НАСТАВАК…

 РАЧУНАРИ

RI D ES & AT T R A C T I O N ВОЂ А ТИ М А

Adobe

Ferrari World || Aбу Даби, УАЕ || 2012 – 2014

WordPress

Отвара атракцију слиједећи све процедуре и осигурава оперативну спремност атракције
и особља - одржава дневнике.


пријављује их одговарајућем ођелу и обавјештава управу о критичним

Microsoft Office
Windows and Linux OS

грешкама.


Entertain Award Winer



World" Award
Ferrari World Abu Dhabi || Новембар
2012

Nomination for "Out of this
World" Award
Ferrari World Abu Dhabi || Јануар
2013

Nomination for " Integrity "
Award
Ferrari World Abu Dhabi || Октобар
2013

ЈЕЗИЦИ
Српски (матерњи језик)

Задужен за сву дневну папирологију и евидентира сва радна питања на
одговарајућим обрасцима.



Извршава све сигурносне провјере како би се оне досљедно поштовале и
придржавале.



Nomination for "Out of this

Прави све распореде и паузе запослених и документира кашњења, одсуства
или аномалије.

Ferrari World Abu Dhabi || Новембар
2012

Осигурава да је сво особље на свом положају и да су сви стандарди
задовољавајући и у сваком тренутку пружа досљедну узорну услугу гостима.



Н А Г РА Д Е

Проверава стандарде атракција и документује све недостајуће елементе,

Одговара на све захтјеве гостију, рјешава све недоумице и документује их
ради даљњег прегледа с тимом за управљање операцијама.

ИТ ТЕ Х Н И Ч А Р
Књижара Делфи (Laguna d.o.o.) || Београд , Србија || 2011 – 2012
ИТ техничар, веб маркетинг и интернет продаја.
ИТ ТЕ Х Н И Ч А Р
Летећа књижара (Green Leaf Студио) || Београд , Србија || 2010 – 2011
Интернет продаја књига (ИТ техничар, њеб дизајн, рекламе, маркетинг и сл.)
ИТ ТЕ Х Н И Ч А Р
Conmag d.o.o. || Београд , Србија || 2007 – 2010
ИТ техничар и подршка за рачуноводствени софтвер.
KONTAKT OPERATER
Trizma d.o.o (Algotech) || Београд , Србија || 2006 – 2007
Контакт оператер у Виза информативној служби америчке амбасаде.

Енглески (пишем, читам, говорим)

ИНТЕРЕСОВАЊА


Музика



Фотографија



Рачунари
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