Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 11. svibnja 2017. godine raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto: Organizator, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme
Rok prijave: 26.5.2017.
Opis poslova
Organizator izvršava pomoćne poslove organizacije pojedinih aktivnosti, ovisno o godišnjem,
mjesečnom i tjednom rasporedu.
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020.
Probni rad: 2 mjeseca
Uvjeti
• VŠS/VSS / VI/VII - 1 stupanj stručne spreme (odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili
integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni studij),
• poznavanje rada na računalu,
• radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata,
uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati
državljanstvo;
4. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
5. motivacijsko pismo.
Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja
znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma
preporuke i slično) – do 5 priloga.
Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku i latiničnom pismu,
odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik izdan od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom primatelja i navedenom
naznakom „Natječaj za organizatora – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu:
Rijeka 2020 d.o.o
Uljarska 1
HR-51000 Rijeka
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od javne objave natječaja odnosno najkasnije do
26. svibnja 2017. godine.
Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.
Ostale odredbe
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju,
te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
dostavit će se pisana obavijest.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i
vještina.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.
Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova
Prilog je objavljen uz oglas za natječaj na stranicama www.rijeka2020.eu

