Na temelju čl. 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) , čl. 49
Statuta Turističke zajednice općine Dugi Rat, važećeg Pravilnika o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta, radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika, o obračunu i isplati
plaća, naknadi plaća i drugim materijalnim pravima radnika Turističkog ureda Turističke zajednice općine
Dugi Rat usklađenog sa Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom
uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
(„Narodne novine“ broj: 23/17, 72/17) , direktor Turističke zajednice općine Dugi Rat raspisuje

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE DUGI RAT ZA
RADNO MJESTO
Informator
1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme od 6 mjeseci
I. U skladu s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, radnim
odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika, o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i
drugim materijalnim pravima radnika Turističkog ureda Turističke zajednice općine Dugi Rat, kandidat za
Informatora (m/ž) mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
- da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
- da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem
je radnik zaposlen;
- da poznaje jedan svjetski jezik;
-da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana
stupanja na snagu položiti stručni ispit;
- da poznaje rad na osobnom računalu.

II. Prijava na natječaj mora sadržavati:
-ime i prezime kandidata/kinje,
-adresu,
-broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
-naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
-specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
-potpis kandidata/kinje,
-ispunjenu suglasnost za korištenje i obradu osobnih podataka, u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine na Obrascu izjave o
davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje na radno
mjesto „Informator“.

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja za
zapošljavanje na radno mjesto „Informator“ objavljen je na web stranici Turističke zajednice općine Dugi
Rat.
III. Kandidati/kinje su uz Prijavu na natječaj dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta
-

-

životopis – vlastoručno potpisan, u izvorniku,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe srednje škole),
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis / potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izdana u periodu otvaranja natječaja),
dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje godinu dana u struci koja odgovara poslovima
radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen (potvrda ranijeg poslodavca o vrsti poslova i trajanju
radnog odnosa ili preslik ugovora o radu ili rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno
iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana na poslovima stručne spreme potrebne za obavljanje
traženih poslova),
preslik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen
ispit),
dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili certifikat škole za
strane jezike),
dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe srednje škole ili certifikat odgovarajuće
obrazovne ustanove ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu),
ispunjen obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svrhu provedbe
natječaja za zapošljavanje na radno mjesto „Informator“ (dostupno na web stranici Turističke
zajednice općine Dugi Rat).

IV. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici, na adresu:
Turistička zajednica općine Dugi Rat
Poljički trg 1
21315 DUGI RAT
s naznakom „Za natječaj-ne otvaraj“
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči
Turističke zajednice općine Dugi Rat, odnosno zaključno do 25. ožujka 2020.
V. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu
provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Potpunom/urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (dokaze) navedene u
natječaju.
Svi prilozi mogu biti neovjereni preslici.
Odabrani kandidat, dužan je prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti izvornike ili ovjerene preslike
isprava koje je uz prijavu dostavio u preslici.
Nepotpune/neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu/urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu se ista obavještava pisanim putem.
Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se usmeni razgovor,
koji provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje u Turističkoj zajednici.
Kandidat/kinja će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja usmenog razgovora telefonskim putem i
putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja usmenog razgovora.
Ako kandidat/kinja ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.
VI. Odluku o zapošljavanju temeljem provedenog natječaja donijet će direktor Turističke zajednice općine
Dugi Rat najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni preporučenom poštom u roku od 15 dana od
dana donošenja Odluke o odabiru kandidata.

NAPOMENA: S obzirom na proglašenu epidemiju bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, pozivaju se
kandidati da svoje prijave dostave u roku određenom ovim natječajem, a o održavanju usmenog razgovora
bit će obaviješteni pravodobno, kada se ostvare sigurni uvjeti sukladno mjerama zaštite i preporukama
nadležnih tijela Republike Hrvatske u ovoj izvanrednoj situaciji.

Dugi Rat, 17. ožujka 2020.
Direktor turističke zajednice
općine Dugi Rat
Kate Brahović

