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МЛАДА КИКИНЂАНКА УСПЕШНО ПОСЛУЈЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

ЦЕО СВЕТ ЈЕ ТРЖИШТЕ

Мастер економије Тијана Велемиров одлучила се за каријеру фриленсера.Почела је сопствени бизнис, где
свим заинтересованима пружа одговоре на недоумице у вези са фриленсом, пословима које је могуће наћи
у овој сфери, радно место и шансу за каријерно усавршавање


Потрага за послом, жељеном позицијом у фирми,
стимулативним радним окружењем и зарадом сразмерном знању, вештинама
и уложеном раду изазован
је процес. Међутим, када се
потрага за одговарајућим
послодавцем и радним
местом прошири на глобално тржиште, ствар постаје донекле лакша. Управо се то, између осталог,
показало као једна од позитивих карактеристика фриленса, а прича Kикинђанке
Тијане Велемиров (30) говори у прилог томе. Након
стицања звања мастер економисткиње, Тијана је прво
запослење нашла у банци.
Међутим, незадовољна начином рада, напретком, финансијском компензацијом
одлучила је да да отказ и
почне фриленс каријеру.
После шестогодишњег сакупљања искуства, знања и
вештина у онлајн пословима сада фриленс промовише јавно и помаже другим
људима да закораче у тај
свет. Међу најчешћим питањем са којим се сусреће
јесте ко може да се бави
овим послом, јер иако се
појмови фриленс и фриленсери све чешће чују у медијском дискурсу, значење
истих недовољно је познато широј јавности.
- У буквалном преводу реч фриленсер значи
слободњак, али то није
и свеобухватна дефиниција. Фриленсер је особа
која не ради за стално у
некој компанији, него по
одређеним уговорима на
неко ограничено време и
сама проналази клијенте. Цео свет је тржиште.
Фриленсер је особа која
бира за кога ради, шта
ради, када ради и одакле
ради – објаснила је Тијана.
Иако постоје предрасуде
да се фриленсом баве само
програмери или дизајнери,
пракса показује другачије.
Свака бранша која има могућност да бар део посла
обавља онлајн може да се
нађе на тржишту фриленс
послова.
- Ситуација са короном
нам свима још више показује да многе ствари
које ми традиционално

радимо уживо, могу заправо да се раде онлајн.
Примера ради, зграда не
може да се гради онлајн,
али постоје области из
грађевине и архитектуре које се врло успешно

ладска“, преко које људи
који не желе да отварају
предузетничку радњу, а
желе да се баве фриленсом на легалан начин могу то да учине – објаснила
је она.

овој држави и она функционише од нас. Плаћање
пореза и доприноса не
треба да буде никаква
драма. Начин на који је то
одрађено у Србији не желим да коментаришем,

вештине, надоградити
себе, пружити већу вредност и клијент ће те радо
платити два долара по
сату више. С друге стране, за државу је добро да
људи који се баве фриленсом то раде легално,
јер фриленсери се сами
сналазе за посао, држава ништа не плаћа, а може да се гледа са аспекта прилива средстава из
иностранства, где фриленсери помажу економији да расте – истакла је
млада предузетница.
Тијана Велемиров пре
нешто мање од годину дана
почела је сопствени бизнис,
где свим заинтересованима
пружа одговоре на недоумице у вези са фриленсом,
пословима које је могуће
наћи у овој сфери, радно
место и шансу за каријерно
усавршавање. Од средине
новембра почиње реализацију новог програма, који је
креирала са својим тимом.
Програм је намењен особама које већ поседују не-

- Програм садржи скуп
практичних знања, како
пронаћи посао на платфорама, где је фокус на
UpWork-у, што је и обрађено кроз еБук који полазници програма добијају.
Поред тога имамо и курс
онлајн писмености који
представља пакет онлајн
алата које би сваки фриленсер требало да зна како би могао да се бави
фриленсом и да би био
професионално схваћен.
Такође, полазници добијају и курс који се односи на развијање меких
вештина и начин размишљања у смислу како да одлучиш коју цену
да ставиш, шта је довољно да знаш, како да знаш
да је потребно нешто ново да учиш и зашто да не
одустајеш – предочила је
Тијана.
Програм се зове „Бирај себе, бирај фриленс“,
а више о његовој реализацији
биће
доступно на сајту tijanavelemirov.

ПОКАЖИ ИНИЦИЈАТИВУ
Тијана Велемиров
реализују онлајн, посебно пројектантски део. Такође, много адвоката ради у фриленсу, као и лекара, где има прегршт
онлајн послова, најпре
у делу начуно-истраживачког рада – објаснила је
Тијана.
Поред ових, питање које
се од недавно све чешће поставља јесте и легализација
посла на интернету, о чему
се последњих годину дана
могло доста чути у медијима. У напору да регулише
област рада преко интернета, држава и фриленсери
покушавају да нађу компромисно решење, али опције
плаћања државних намета
постоје.
- На основу мог искуства, опције су плаћање
по новом систему који
се развија, затим отварање
предузетничке
радње, где се паушално
плаћа порез, а на пример
моја агенција сарађује са
пословном задругом „Га-

ТРУД СЕ ИСПЛАТИ
Своју фриленс каријеру Тијана Велемиров започела
је на позицији виртуелног асистента, наставила је као
пројектни менаџер, потом менаџер дигиталног маркетинга да би последње две године радила на руководећим местима у фирмама. Током досадашње каријере
радила је за преко 30 компанија у свету, а с обзиром на
позиције на којима је била, успела је да пружи пословне
шансе за око 60 особа из свог ужег и ширег окружења.
Управо заинтересованост људи за рад у фриленсу био
је мотив да започне сопствени бизнис и ради едукацију
људи на тему проналска онлајн посла.

Управо
због
теме
плаћања пореза, фриленс
је у јавности добио негативну конотацију. Међутим, легализовање рада преко интернета требало би да је у
интересу свих.
- Наравно када радимо
треба да платимо порез.
Не живимо у пореском
рају. Разумем да бисмо
ми хтели што више да зарадимо, али ми живимо у

али да је могло боље да се
одради, могло је. Да, морамо да се одрекнемо дела примања да бисмо покрили порезе и доприносе, али мој став је – окрени на други начин. Наплати рад два долара више
по сату и покриваш све
своје обавезе. Свој рад
ћеш наплатити два долара више тако што ћеш
уложити у своје знање и

За бављење фриленсом неопходно је поседовање
одређених вештина, барем основно знање из области
којом се особа бави, познавање рада на рачунару и основних програма и основни или средњи ниво енглеског
језика. - Kлијенти не траже савршен енглески већ
резултате, ваш ум и да ви њима помогнете. Није важно да ли ћеш промашити граматику, ако успеш да
антиципираш главни проблем свог клијента, понудиш решење, помогнеш у решавању или још боље
реализујеш све. То је кључ свега – објаснила је Тијана Велемиров, предузетница.
ке од вештина, стечених на
претходним радним позицијима, било у онлајн или
офлајн свету.

com, инстаграм страници
@tijanavelemirov и путем
мејла hello@tijanavelemirov.
com.
Д.Гр.

