
ТЕЛЕФОН 134 389

ИНТЕРНЕТ   www.education.vic.gov.au/auto

ЛИЧНО    Skills and Jobs Centres

EMAIL auto.industry@edumail.vic.gov.au

Важна инфорнација за вработените засегнати од затварањето на 
автомобилската индустрија во Викторија.

контакт
Има бројни начини на кои можете да најдете повеќе информации кои ќе ви помогнат да 
ги искористите Владините услуги за поддршка.

ЦЕНТРИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛСКИ СПОСОБНОСТИ И РАБОТА.

BROADMEADOWS 
Kangan Institute 
Pearcedale Parade 
Broadmeadows 3047

DANDENONG 
Chisholm Institute 
311 Lonsdale Street 
Dandenong 3175

CHADSTONE 
Holmesglen Institute 
Corner Batesford & Warrigal Roads 
Chadstone 3148

SUNSHINE 
Victoria Polytechnic 
460 Ballarat Road 
Sunshine 3020

ЦЕНТРИ ЗА ДОДАТНИ СПОСОБНОСТИ И РАБОТА СЕ ВОСПОСТАВЕНИ НА:

Footscray  (Victoria Polytechnic)

Melbourne CBD (CAE, William Angliss and RMIT University)

Box Hill  (Box Hill Institute)

Northland  (Melbourne Polytechnic)

Ringwood  (Swinburne University of Technology)

Bundoora  (RMIT University)

Geelong  (The Gordon)

Пренесете ги вашите работни способности. 
Изменете го вашиот живот.

SKILLS  
AND JOBS  
CENTRES

Ange:
Вработен во автомобилско 
производство, сега се 
обидува во логистичка 
кариера.



Што треба да направам следно?
За оние на кои им предстои неизвесна иднина поради затварањето на индустријата за поизводство на 
автомобили, постои поддршка што ќе ги води до следниот чекој во нивната кариерна транзиција.

Да се се знае, што и кога да се направи, може да биде застрашувачки, затоа за да ви помогнеме, ние 
изработивме листа за проверка. 

 Дали знаете кога ќе бидете технички вишок?
 Дали вашиот работодател зборувал со вас за службите за поддршка што ги нуди владата во 

Викторија?
 Дали сте размислувале која е следната работа што би сакале да ја работите?
 Дали имате најново резиме?
 Дали сте разгледале понатамошен тренинг?
 Дали знаете што најверојатно ќе биде вклучено во вашата последна плата и како тоа може да се 

одрази на вашиот семеен буџет?
 Дали сте дискутирале за вашата финансиска иднина со финансиски советник?

Каква помош ми стои на располагање?
• Посебен достап до тренинзи финансирани од владата (само за работници од секторот за набавка)
• Центри за посебни вештини и вработување кои ќе ви помогнат на вас и вашето семејство.
• Совет за кариери и транзиција дадени од тренери специјализирани за кариера.
• Помош за идентификување на можности за тренинг и регистрирање кај даватели на тренинг.

Дополнителни информации за достапните служби за поддршка.
Пакетот на Владата за поддршка на Тренинг Иницијативата во Секторот за Набавка (ASCTI) има три 
клуни служби.

Центар за Работни вештини и Вработување
Центри за специјални вештини и вработување за подмирување на потребите на вработените во 
секторот за набавка, се воспоставени во:
• Broadmeadows

• Dandenong

• Chadstone

• Sunshine

Центрите за работни способности и вработување им нудат на вработените во транзиција  како и на 
нивните семејства пристап до пакет на услуги вклучувајќи ги: 
• Совет за кариери и насоки
• Совет за тренинг и поддршка
• Работни групи и инфорнативни сесии
• Информација во врска со можности за вработување
• Упатувања во други служби за поддршка

Загарантиран Тренинг во Викторија
На вработените во секторот за набавка на автомобили им  е даден поголем достап до тренинг 
финансиран од владата. Достапот вообичаено е лимитиран само за оние што сакаат да се запишат 
за повисока квалификација од онаа што ја имаат. Ова беше подведено со овој помошен пакет, за да 
може да им се овозможи на вработените да останат во индустриите каде се зголемува потребата за 
вработеност и каде што има недостаток од квалификуван кадар. 

Кариерни и Совет за Танзиција Служби (CTAS)
Независни, квалификувани, советници за кариера се ангажирани од владата на Викторија да 
им овозможат на вработените од секторот за набавка на автомобили, безплатно планирање 
на професионална кариера и можности за преквалификација. Вработените имаат право да 
присуствуваат на работни групи и проследени еден на еден сесии со советник за кариери или на 
работа или во  Центарот за работни способности и вработување. (Skills and Jobs Centre)                        

Затварањето на автомобилската индустрија ќе ги загрози многу 
работници во Викторија. Владата во Викторија, преку својата Тренинг 
Иницијатива во Секторот за Набавка на автомобили, дава поддршка и 
услуги што ќе ви помогнат. 

“Тоа ми овозможи да се чувствувам 
посигурен во иднината и навистина 
ми помогна да одредам кој пат 
од кариерата да го следам кога ќе 
заминам од овде.”
Ange, работник во производството 
за автомобили сега се обидува во 
логистичка кариера.

Гледајте ја приказната за Енџи на
www.education.vic.gov.au/auto
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