Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb, Ivana Lučića 8, p.p. 116. raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE
Poslovni tajnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa dužeg
bolovanja
Uvjeti:
-

srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili opće struke
specijalističko znanje iz područja odnosa s javnošću
3 godine radnog staža
poznavanje rada na osobnom računalu
znanje jednog svjetskog jezika

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
-

-

životopis
presliku domovnice
presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – elektronički zapis
ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je podnositelj prijave radio na
poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke s navođenjem u kojem razdoblju
presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni
postupak (ne starije od 6 mjeseci)

U prijavi na natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i
mjesto rođenja, adresa stanovanja, OIB, broj telefona i e-adresa).
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba
spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom Zakonu, dužni
su se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom
statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da su nezaposleni.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na testiranje će se pozvati kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja radi
provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se
prijavljuju, najmanje pet dana prije održavanja testiranja putem e-pošte i web-stranice Fonda

za naknadu oduzete imovine (www.fnoi.hr). Testiranje za navedeno radno mjesto provest će
se u Zagrebu na adresi Ulica Ivana Lučića 6.
Osobe koje podnesu nepotpune i zakašnjele prijave na natječaj neće se smatrati kandidatima
prijavljenim na natječaj, a oni kandidati koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli
prijavu na natječaj.
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, na web-stranici Fonda za naknadu oduzete
imovine (www.fnoi.hr) i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), a rok
prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave na natječaj uz dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta primaju se u roku od 8 dana
od objave natječaja, na adresu: Fond za naknadu oduzete imovine, Ulica Ivana Lučića 8,
10000 Zagreb, P.P. 116, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno
vrijeme“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni. Obavijest o ishodu natječajnog
postupka objavit će se i na web-stranici Fonda za naknadu oduzete imovine.
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