Na temelju članka 54. Statuta Turističke zajednice „Sjeverna Moslavina“ (Službeni glasnik Grada Garešnica broj
9/2010), Turističko vijeće Turističke zajednice Sjeverna Moslavina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda
Turističke zajednice „Sjeverna Moslavina“
Opći uvjeti:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo.
Posebni uvjeti:
1. završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica) ili stručni studij
(stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij
(stručni specijalist/specijalistica);
2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
4. aktivno znanje jednog svjetskog jezika
5. položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
6. da kandidatu/kinji pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili
zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje
7. da poznaje rad na osobnom računalu,
8. da posjeduje organizatorske sposobnosti.
Osoba koja u trenutku sklapanja Ugovora o radu ne ispunjava uvjet iz točke 5. (stručni ispit), isti je dužna
položiti u roku od jedne godine, od dana stupanja na rad.
Uz prijavu na natječaj i životopis, kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
•
•
•
•
•
•

diplomu,
radnu knjižicu,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
svjedodžbu o znanju stranog jezika,
uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci,
domovnicu.

Natječaj se objavljuje na web stranicama Turističke zajednice Sjeverna Moslavina i Grada Garešnice, oglasnoj
ploči u zgradi gradske uprave Grada Garešnice, Krugovalu 93,1 MHz Garešnica i Bjelovarskom listu.
Prijave s dokazima o udovoljavanju uvjetima natječaja dostavljaju se Turističkoj zajednici Sjeverna Moslavina
na adresu: Vladimira Nazora 22, 43280 Garešnica, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana objave.
Predsjednik Turističkog vijeća
Velimir Žunac, mag.ing.el.

