AGENCIJA ZA OSIGURANJE
RADNIČKIH TRAŽBINA
Zagreb, Frankopanska 11/I
KLASA: 119-03/17-01/0048
URBROJ: 0479-1/1-17-0001
Na temelju članka 26. Statuta Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja
poslodavca („Narodne novine“ broj 50/09 i 107/15) i članka 8. točke 4. Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 003-01/15-02/0001, URBROJ: 0479-1/1-15-0002
od 31. 07. 2015.), ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih tražbina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u javnu službu na određeno vrijeme do povratka službenika sa rodiljnog dopusta
za sljedeće radno mjesto:
ODJEL PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
-

VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili drugog
društvenog usmjerenja,

-

najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-

znanje engleskog jezika,

-

napredno korištenje računala

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo na poslovima propisane
stručne spreme iz djelokruga rada Odjela, posebno provedba upravnog postupka, pružanje pravne
pomoći i zastupanje u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima.
Riječi koje imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Službenik se prima u javnu službu na određeno vrijeme, do povratka službenika sa rodiljnog
dopusta.
Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:
-

prijava na javni natječaj,
životopis,
preslika diplome ili svjedodžbe,
preslika domovnice,
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o
podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
preslika radne knjižice ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
ili ugovor o radu), iz kojeg je vidljivo da je kandidat radio na poslovima u stručnoj spremi i
struci koja je uvjet za radno mjesto za koje je objavljen javni natječaj.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s naznakom: „Za javni natječaj“ podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Agencija za osiguranje radničkih tražbina
Frankopanska 11
10000 Zagreb
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži dokumente i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo one osobe koje podnesu
pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Zakašnjele i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Osoba koja po posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to pravo,
i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere poznavanja zakonskog okvira u kojem Agencija posluje, i provjere
znanja i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i/ili intervjuu povukao prijavu na javni natječaj i
više se ne smatra kandidatom.
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja i intervjua, te način testiranja bit će objavljeni na web-stranici
Agencije za osiguranje radničkih tražbina www.aort.hr najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Ukoliko se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno
ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, postupak po ovom natječaju biti će obustavljen.
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