
 

Turistička zajednica Grada Drniša objavljuje natječaj za primanje na stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa radi obavljanja poslova i radnih zadataka za radno mjesto 

REFERENT STRUČNIH POSLOVA 
 
Opis poslova 
Poslovi pomaganja direktoru Turističkog ureda u obavljanju zadaća potrebnih za uspješno djelovanje 
Turističkog ureda: 

- administrativni poslovi u turističkom uredu 
- poslovi prijave i odjave te vođenje evidencije turista 
- vođenje evidencije naplate boravišne pristojbe i članarine 
- praćenje i analiza statistike turističkog prometa 
- pružanje informacija o turističkoj ponudi 
- priprema promidžbenih materijala 
- suradnja sa članicama, stručnim organizacijama, javnošću i medijima 
- obavljanje drugih poslova po nalogu direktora, u uredu ili na terenu. 

 
Uvjeti za radno mjesto 
- završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij 

(stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički 
diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);  

- aktivno znanje jednog svjetskog jezika; 
- poznavanje rada na osobnom računalu. 
 
*Osoba s kojom se sklopi ugovor o stručnom osposobljavanju polaže stručni ispit, sukladno Pravilniku o 
posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, 
županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice. 
 
Poželjne vještine i sposobnosti: 

- sklonost timskom radu 
- komunikativnost 
- aktivno znanje engleskog jezika 

 
Trajanje ugovora o radu: 
Ugovor o radu će se sklopiti na određeno vrijeme od godinu dana s probnim rokom od 3 (tri) mjeseca.  
 
Potrebna dokumentacija:  

- Pismo prijave (molba) 
- Životopis (koristiti Europass obrazac) 
- Preslika osobne iskaznice 
- Dokaz o stručnoj spremi  
- Dokaz o radnom iskustvu (HZMO potvrda – elektronički zapis o radno pravnom statusu) 



- Dokaz o poznavanju engleskog i drugih stranih jezika sa naznačenim stupnjem znanja 
jezika 

- Ostala dokumentacija u vidu svjedodžbi i sl. kojom se dokazuje ispunjavanje navedenih 
uvjeta i poželjnih vještina 
 

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavnju biti će dužan dostaviti Uvjerenje 
o kaznenom postupku („Uvjerenje o nekažnjavanju“ od nadležnog suda). 
 
Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće se razmatrati. 
 
Turistička zajednica Grada Drniša može odlučiti provesti stručno testiranje kompetencija te 
psihofizičke sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni. 
 
Rok i način za dostavu zamolbi: 
Zamolbe se zaprimaju isključivo preporučenom poštom s danom otprave do 10. rujna 2016. god.  
 
 
 
Mjesto rada: DRNIŠ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada:  

 Smjena - prijepodne 
 Rad vikendom i praznikom 

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: Djelomično  

 
Natječaj vrijedi od: 30.8.2016.  

 
Natječaj vrijedi do: 10.9.2016.  

 
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad  

 
 
Posloprimac 

Razina obrazovanja:  

 Viša ili prvostupanjska 

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 

 
Strani jezici: Engleski jezik  

 
Informatička znanja:  

Potrebno poznavanje osnova informatike  

osnove korištenja računala u Windows okruženju 

 


