Uprava Trgovačkog društva Komunela d.o.o., Tribje 2, 52470 Umag, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. RUKOVODITELJ SEKTORA KOMUNALNIH I TEHNIČKIH POSLOVA , na neodređeno vrijeme u punom radnom
vremenu uz probni rok od 90 (devedeset) dana – 1 (jedan) izvršitelj/ica
-SKRAĆENI OPIS POSLOVA- odgovoran je za organizaciju rada, upravljanja radom, koordinaciju svih poslovnih aktivnosti i troškova unutar
Sektora.
- odgovoran je za rukovođenje i praćenje rezultata rada (organizira i nadzire rad svakog pojedinog radnika iz
Sektora, organizacija rada i nadzora nad korištenjem svih materijalno – tehničkih sredstava, opreme, vozila
i ostale imovine Društva, planiranje i upravljanje troškovima unutar Sektora, provodi strateške i operativne
odluke u odgovarajuće zadatke).
-UVJETI ZA RADNO MJESTOPored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za
obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) osobe koje pristupaju na natječaj moraju ispunjavati i
slijedeće posebne uvjete:
-

viša ili visoka stručna sprema
pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
razvijene komunikacijske i organizacijske sposobnosti
vozačka dozvola „B” kategorije
poznavanje rada na računalu

S pristupnikom na natječaj koji ispunjava formalne uvjete, a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđe
u uži krug izbora, Uprava društva obaviti će intervju, o čemu će pristupnik biti obaviješteni pismenim putem. Ako
pristupnik ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
-POTREBNA DOKUMENTACIJAUz pismenu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta po natječaju:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku diplome/svjedožbe (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
- dokaz o radnom stažu ( potvrda HZMO-a ),
- uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 (trideset) dana

Prijavu na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, pristupnici su dužni dostaviti u zatvorenoj
omotnici na adresu:

Komunela d.o.o. , Tribje 2, 52470 Umag, s naznakom: ''Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj''
Pod urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve dokumente navedene u tekstu Natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Osobe koje su dostavile nepravovremenu i/ili nepotpunu prijavu neće se smatrati pristupnicima na natječaj.
Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama trgovačkog društva
(www.komunela.hr) .

O izboru kandidata po natječaju pristupnici će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu
prijava.
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