NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO
ZAGREB, 1.12.2017

Radno mjesto:
NIŽI/A SURADNIK/CA
Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 1.12.2017
Natječaj vrijedi do: 11.12.2017

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:
Opis poslova: obavlja manje složene poslove iz nadležnosti Službe (opće poslove, rad pisarnice i
pismohrane, poslove vezane za telekomunikaciju i informatiku), obavlja poslove upravljanja voznim
parkom Društva (izrađuje raspored i vodi evidenciju korištenja vozila, vodi evidencije utroška goriva
i maziva te prati sve ostale troškove po vozilu koji su sastavni dio voznog parka Društva
itd.),sudjeluje u svim poslovima potrebnim za održavanje prostora u kojima posluje Društvo i
ostvarivanju uvjeta za neometano i zakonito poslovanje Društva, prati izvršenje ugovora iz
djelokruga rada Službe, sudjeluje u provjeri osnovanosti računa iz djelokruga rada Službe, izrađuje
dopise iz nadležnosti Službe (npr. dopisi za dostavom dokumentacije, očitovanja, mišljenja,
suglasnosti i sl.), izrađuje izvješća o radu Službe, prati propise iz djelokruga rada, brine o
predmetima iz djelokruga rada (evidencija, postupci arhiviranja i dr.), surađuje s drugim
ustrojstvenim jedincima Društva te obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog
radnika i Uprave.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije
od 6 mjeseci)
- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskom osiguranju o radnom stažu
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca
iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili
preslika rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u
kojem razdoblju je radnik obavljao ili obavlja navedene poslove)

- preslika vozačke dozvole
Razina obrazovanja: diplomski sveučilišni ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili integrirani
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (tehnička struka).
Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 11. prosinca 2017 godine.
Prijava se dostavlja na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica
1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava za natječaj za radno mjesto- navesti naziv radnog
mjesta“.
Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja, a kanidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijsog postupka. Sve informacije o
tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hrnekretnine.hr ili će kandidti biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte.
Za kndidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

DRŽAVNE NEKRETNINE D.O.O.
PLANINSKA ULICA 1
10000 ZAGREB

