KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

112-01/17-01/05
DN-031-2017-28/OB
13. lipnja 2017. godine

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Dežmanova ulica 6 na temelju Odluke o potrebi
zapošljavanja radnika od 31. ožujka 2017. godine ,KLASA: 112-01/17-01/5, URBROJ: DN03-2017-4 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:
1. SURADNIK, Odjel za zastupanje, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko
upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj (mjesto rada Zagreb)
Uvjeti:
 diplomski sveučilišni ili integrirani diplomski sveučilišni ili specijalistički diplomski
stručni studij (pravni smjer),
 3 godine radnog iskustva na poslovima stupnja stručne spreme,
 poznavanje engleskog jezika,
 rad na računalu,
 vozačka dozvola B kategorije.
2. REFERENT, Odjel za financije i računovodstvo, Služba za financijsko upravljanje i
javnu nabavu, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu – jedan izvršitelj
(mjesto rada Zagreb)
Uvjeti:
 srednja stručna sprema,
 1 godina radnog iskustva na poslovima stupnja stručne spreme,
 rad na računalu.
3. DOMAR - RUKOVATELJ TEHNIČKIM POSTROJENJEM, Služba održavanja,
Sektor rezidencijalnih nekretnina – dva izvršitelja (1 izvršitelj-mjesto rada Zagreb; 1
izvršitelj – otok Veli Brijun)
Uvjeti:
 srednja stručna sprema (tehnički smjer),
 1 godina radnog iskustva na poslovima stupnja stručne spreme,
 položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja,
 vozačka dozvola B kategorije,
 dozvola voditelja brodice B (za lokaciju Brijuni).

I. Prijavi na natječaj za sva radna mjesta potrebno je priložiti sljedeće:
 životopis,
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 dokaz o stručnoj spremi,
 uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne
starije od 6 mjeseci),
 potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu kojom se dokazuje
radni staž na stupnju stručne spreme.
II. Za radno mjesto pod brojem 1., uz tražene dokumente potrebno je priložiti i:
 dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika dokaza o učenju istog tijekom
obrazovanja ili potvrda o poznavanju engleskog jezika),
 presliku važeće vozačke dozvole B kategorije.
III. Za radno mjesto pod brojem 3., uz tražene dokumente potrebno je priložiti i:
 dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja,
 presliku važeće vozačke dozvole B kategorije,
 presliku važeće dozvola voditelja brodice B (za lokaciju Brijuni).
IV. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose zasebno po radnim mjestima na poslovnu adresu DRŽAVNE
NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 s naznakom: „prijava na natječaj za radno
mjesto – (navesti broj i naziv radnog mjesta)“. Ako se kandidat prijavljuje na više od jednog
radnog mjesta, potrebno je priložiti i svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za
koje podnosi prijavu.
Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, a
kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku
selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi www.hr-nekretnine.hr
ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima
dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom statusu
i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3. nad izabranim kandidatom, a prije sklapanja Ugovora o
radu izvršit će se sigurnosna provjera sukladno odredbi članka 43. Zakona o sigurnosnim
provjerama (Narodne novine 85/08, 86/12). S obzirom da je isto radno mjesto radno mjesto s
posebnim uvjetima rada sukladno Procjeni rizika radnih mjesta društva DRŽAVNE
NEKRETNINE d.o.o., izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu, a na trošak Poslodavca
uputit će se na liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu sposobnosti.

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
Uprava Društva

