JAVNI NATJEČAJ - Hrvatski centar za razminiranje, Sisak
Klasa: 112-01/17-01/1
Ur. broj: 530-117-01/1-17-01
Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama, Statuta Hrvatskog centra za
razminiranje, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog centra za razminiranje, Pravilnika
o sistematizaciji i opisu poslova u Hrvatskom centru za razminiranje i odluke Upravnog vijeća
Hrvatskog centra za razminiranje donesene na sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine
raspisuje se
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog centra za razminiranje – 1 izvršitelj/ica na
mandatno razdoblje od 4 godine.
I. Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
– visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij,
-najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima i stručno znanje
za potkategoriju glavnog rukovoditelja

II. Pri odluci o odabiru u obzir će se uzimati i posjedovanje sljedećih vještina
kandidata/kandidatkinja:
– izražene organizacijske sposobnosti,
– iskustvo u protuminskom djelovanju.
– poznavanje jednoga stranog jezika,
– poznavanje rada na računalu,
– vozačka sposobnost B-kategorije
III. Uz pisanu prijavu na javni natječaj za imenovanje ravnatelja kandidati/kandidatkinje su
dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o rukovodećem iskustvu i iskustvu u protuminskom djelovanju (preporuka
poslodavca),
– dokaz o vozačkoj sposobnosti B kategorije,
– dokaz o poznavanju rada na računalu,
– potvrdu o radnom stažu,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
– plan rada za mandatno razdoblje.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat/kinja predočit će izvornike.

IV. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese
pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se
kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
V. Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem bit će obaviješteni elektronskim
putem ili telefonom o mjestu i vremenu održavanja testiranja i intervjua.
VI. Znanje i sposobnosti kandidata/kinja provjeravat će Povjerenstvo imenovano od strane
Upravnog vijeća na sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine. Provjera kandidata/kinja će
sadržavati njegovo/njeno predstavljanje dostavljenog plana rada HCR a za mandatno
razdoblje, testiranje stručnog znanja i intervju.
VII. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Hrvatski centar za razminiranje, Ante Kovačića 10, 44010
Sisak, s naznakom: »Ne otvaraj – prijava za natječaj za ravnatelja«.
VIII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijave.
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