Institut za turizam, Zagreb temeljem čl. 40. i 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju, Statuta Instituta i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje

NATJEČAJ
za izbor na stručno radno mjesto – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
u području društvenih znanosti, polje pravo, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž) uz probni rad
Obvezni uvjeti: Pristupnici trebaju imati završen diplomski studij prema ranije važećim propisima,
odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij prava i najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima. Pored navedenog traži
se potpuna osposobljenost za rad na PC-u u Windows okruženju i pripadajućim standardnim
programima kao i dobro znanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu.
Prednost će imati kandidati s iskustvom rada u javnoj ustanovi, poznavanjem radnog prava,
poznavanjem zakonske regulative vezane uz javne ustanove, iskustvom u izradi i donošenju općih akata,
iskustvom u pripremi dokumentacije o javnoj nabavi te provođenju javne nabave i koji posjeduju
certifikat u području javne nabave.
Kandidati na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome, presliku certifikata javne nabave, dokaz o
radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje).
Institut zadržava pravo provođenja intervjua, testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji
zadovoljavaju formalne uvjete.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
dostaviti i sve potrebne dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Prava prednosti pod jednakim uvjetima podrazumijevaju da ukoliko na kraju provedenog testiranja i
intervjua s kandidatima po rang listi ostvare najveći i isti broj ukupnih bodova.
Prijave moraju biti zaprimljene u Institutu najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja u
Narodnim novinama.
Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom
na adresu: INSTITUT ZA TURIZAM, VRHOVEC 5, 10000 ZAGREB, s naznakom “za natječaj – viši stručni
suradnik“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno
sukladno pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade.
O rezultatima izbora pristupnici (m/ž) će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja
odluke na mrežnoj stranici Instituta za turizam http://www.iztzg.hr/hr/o-nama/informacije-zajavnost/natjecaji/.
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