INSTITUT ZA TURIZAM
Vrhovec 5, 10 000 Zagreb

Zagreb, 25.09.2019.

raspisuje
NATJEČAJ
1.

2.

za izbor na radno mjesto stručni savjetnik (ekonomske struke) - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme
do završetka projekta „Authentic tourism based on local cultural flavours“ (Local Flavours), uz probni
rad od 6 mjeseci. Projekt se financira iz programa „Interreg Europe“;
za izbor na radno mjesto asistent na projektu - kontrolor - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme do
završetka projekta „Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations" (S.LI.DES.),
uz probni rad od 6 mjeseci. Projekt se financira iz programa „Interreg V-A Italy - Croatia CBC
Programme“.

Pristupnici za radno mjesto pod brojem 1. (stručni savjetnik) trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
• opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,
• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni diplomski studij, ekonomskog smjera,
• najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• napredno poznavanje rada na računalu,
• napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (razina C1 ili C2).
Prednost će se dati pristupnicima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
• iskustvo rada u međunarodnim organizacijama,
• poznavanje baza podataka SQL,
• poznavanje programskog jezika Python.
Pristupnici za radno mjesto pod brojem 2. (asistent na projektu - kontrolor) trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
• opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa,
• završen preddiplomski studij matematičkog smjera,
• najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
• napredno poznavanje rada na računalu,
• napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (razina C1 ili C2).
Prednost će se dati pristupnicima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
• poznavanje baza podataka (Bloomberg, Reuters, Eurostat…),
• iskustvo rada u CRM-u i SAP-u,
• poznavanje programskih jezika C, C++, Python i R.
Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni priložiti:
a) životopis,
b) dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom znanju (preslika diplome),
c) dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika
svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava pristupnika),
d) dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana
izjava pristupnika),
e) dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili izjava kojom pristupnik potvrđuje vjerodostojnost
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci.
f) uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju
uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze
za ostvarivanje prava prednosti po navedenom zakonu (izvornik). Popis dokaza nalazi se na internetskoj stranici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Izabrani pristupnici će sklapati ugovore o radu temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima
složenosti poslova u javnim službama.
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja na stranicama Instituta za turizam http://www.iztzg.hr/
Prijave s dokazima se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s obveznom naznakom „za natječaj“ i broj radnog
mjesta.
O rezultatima pristupnici će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke na http://www.iztzg.hr/
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Institutu za turizam 15 dana
od zaključenja natječaja.
Molimo pristupnike koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku pristupnici mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno
njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte: martinija.malic@iztzg.hr

