
 

 

 

NATJEČAJ 

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

 

1. NAZIV RADNOG MJESTA: NIŽI REFERENT ZA POSLOVE SA STUDENTIMA U 
DISLOCIRANOM CENTRU 

2. BROJ IZVRŠITELJA: Jedan (1) 
3. VRSTA RADNOG ODNOSA: Određeno vrijeme s punim radnim vremenom             
4. UVJET: završena gimnazija ili srednja škola društvenog usmjerenja, jedna godina radnog 

iskustva u struci, poznavanje rada na osobnom računalu. 
5. OPIS RADNOG MJESTA:  

• obavlja sve službeničke i administrativne poslove za potrebe Dislociranog centra 
po uputama i koordinaciji voditelja Dislociranog centra, 

• obavlja sve službeničke i administrativne poslove iz nadležnosti bilo koje stručne 
službe Veleučilišta u Dislociranom centru, 

• obavlja sve druge službeničke i administrativne poslove za potrebe nastavnika u 
nastavi u Dislociranom centru, 

• obavlja i druge poslove po nalogu dekana i/ili voditelja Dislociranog centra .  
 

6.  PRIJAVA NA NATJEČAJ mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog  
mjesta za koje se prijavljuje te sljedeće priloge: 
- svjedodžba o završenoj srednjoj školi 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije 

od šest mjeseci od dana objave natječaja, 
- domovnicu (preslika), 
- potvrda o radnom stažu, 
- životopis. 

7. Prijave s traženim prilozima iz točke 6. ovog natječaja potrebno je dostaviti preporučenom 
poštom ili osobno na adresu: 
Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić 

Vladimira Novaka 23 

10290 Zaprešić 

8. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, kao niti 
primljene elektronskim putem, neće biti razmatrane. 
Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava 

formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke. 

9. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja  
10. U skladu s člankom 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova ( „Narodne novine“, broj 

82/08, 69/17) prijaviti se mogu kandidati oba spola.  



 

 

Izrazi iz teksta natječaja rodnog značenja koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na 

muški i ženski rod. 

11. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja 
odluke o izboru. 

 

 

Napomena: 

Dokumentacija kandidata čuvati će se sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima 5 

(pet) godina od završetka Natječaja. Nakon roka od 5 godina dokumentacija će biti uništena. 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Veleučilište 

Baltazar Zaprešić kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje 

obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće 

uredbe EU 2016/679. 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka (ime, prezime, 

adresa, kontakt broj, podaci o školovanju, radno iskustvo, uvjerenje o nekažnjavanju, 

domovnica, podaci u životopisu) u svrhu provođenja natječajnog postupka za radno 

mjesto niži referent za poslove sa studentima u dislociranom centru, a u skladu s 

odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. 

 
                 


