
17. 01. 2023. 07:03 DIREKTOR-DIREKTORICA - Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129446922&ispis=true 1/2

DIREKTOR/DIREKTORICA

Radno mjesto

Mjesto rada: LEGRAD, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.1.2023.

Natječaj vrijedi do: 24.1.2023.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

Viša ili prvostupanjska

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: 3 godine

Ostale informacije:  Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03,

107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22. i 114/22) i članka 8. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i

sistematizaciji radnih mjesta u trgovačkom društvu Lekom Grad d.o.o., direktorica dana 16. siječnja 2023. godine donosi

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje direktora/ice trgovačkog društva Lekom Grad d.o.o.

Osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

�. da ima završeno najmanje zvanje magistar/magistra ili stručni specijalist/ica tehničkog, ekonomskog ili društvenog smjera ili

sveučilišni prvostupnik/ica tehničke, ekonomske ili društvene struke,

�. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva,

�. da posjeduje radne, stručne i organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje,

�. poznavanje rada na računalu,

�. poznavanje minimalno jednog stranog jezika,

�. da je podnio najbolji prijedlog plana rada za mandatno razdoblje.

Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoji:

�. sukob interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21),

�. okolnosti iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima,

�. pravomoćno rješenje nadležnog suda o postojanju potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te postojanje

pravomoćne presude.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:
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a) životopis

b) preslika osobne iskaznice,

c) dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke

određene ovim Natječajem),

d) dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog

zavoda za mirovinsko osiguranje),

e) dokaz da posjeduje organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu (dokaz o obavljanju poslova na radnom mjestu koje

zahtjeva rukovodeće i organizacijske sposobnosti – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je

obavljao takve poslove),

f) uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka

15. stavak 1. Zakona, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,

g) vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sprječavanju sukoba

interesa,

h) dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično),

i) kandidatov plan poslovanja Lekom Grad d.o.o. za četverogodišnje razdoblje. 

Direktora Društva imenuje Skupština na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Isprave se prilažu u originalu ili neovjerenoj preslici, izabrani kandidat obvezan je predočiti izvornik isprava.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom

prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti

putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na Internet stranici Općine Legrad objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Lekom Grad d.o.o., kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja

obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe javnog natječaja i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja. Lekom Grad

d.o.o. će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih

podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom, telefonskim brojem i e-

mail adresom te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na stranicama

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Lekom Grad d.o.o., Trg svetog Trojstva 52A, 48317

Legrad, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje direktora trgovačkog društva Lekom Grad d.o.o. – NE OTVARATI“.

Javni natječaj bit će objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet stranici Općine Legrad dana 16. siječnja

2023. godine.

O rezultatima natječaja kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: LEKOM GRAD društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu i gospodarsku djelatnost

Kontakt: pisana zamolba: Trg Svetog Trojstva 52A, 48317 Legrad


