LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „BILOGORA - PAPUK“
Grubišno Polje, Trg b. J. Jelačida 1.
Tel: 043-485-170, fax: 043-485-496, mob:091 448 12 12
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA BILOGORA-PAPUK raspisuje
NATJEČAJ za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice – 1 izvršitelj
Radni odnos za mjesto stručnog suradnika/suradnice zasniva se na određeno vrijeme, puno radno
vrijeme, na 12 mjeseci.Probni rok iznosi 90 dana.
Stručni uvjeti:
 VSS prirodnog, društvenog ili tehničkog usmjerenja
 najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajudim poslovima
 napredno poznavanje rada na računalu (MS office:Excel,Word,PowerPoint)
 aktivno poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu(engleski,njemački )
Ostali uvjeti:
• visoki stupanj odgovornosti
• sposobnost za brzo učenje i snalaženje u novim područjima i tehnologijama
• razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti
• sposobnost samostalnog rada
• komunikativnost, motiviranost i predanost radu
Dodatno de se bodovati :
 radno iskustvo iz područja knjigovodstva
 poznavanje LAG područja i Leader programa
 završena stručna edukacija o Programu ruralnog razvoja ili EU fondovima
 iskustvo u provođenju i pripremi projekata za EU fondove i nacionalnih projekata
 radno iskustvo iz područja djelovanja udruga
• vozačka dozvola „B“ kategorije
Natječaj provodi Upravni odbor LAG-a Bilogora-Papuk. Upravni odbor LAG-a imenovao je
Povjerenstvo koje utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem i
donosi Odluku o odabiru kandidata.
Opis radnog mjesta:
-samostalno vođenje EU projekata
-obavljanje redovnih administrativnih poslova LAG-a,
-briga o tehničkoj organizaciji edukacija, seminara i radionica,
-vođenje financijskog poslovanja i priprema financijskih izvješda
-pomod upravitelju LAG-a u provođenju projekata LAG-a,
-vođenje partnerskih projekata LAG-a
-priprema zahtjeva za isplatu i godišnjih izvješda
-poslovi kod pripreme i obrade dokumentacije za prijave LAG-a na natječaje
-aktivno sudjelovanje u pripremi lokalne razvojne strategije
-suradnja s institucijama, poduzedima, OPG-ima i ostalim članovima LAG-a u provedbi aktivnosti LAGa,
-obavljanje drugih poslova po nalogu predsjednika i voditelja LAG-a.
Mjesto rada: Grubišno Polje i po potrebi cijelo područje LAG-a Bilogora-Papuk

Prijava mora sadržavati slijededu dokumentaciju:
• zamolba/motivacijsko pismo
• životopis EU format sa opisom dosada obavljanih poslova (vlastoručno potpisan)
• dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
• Potvrde o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa /e-radna knjižica
• preslik uvjerenja/potvrde o završenim programima izobrazbe (ako je kandidat završio dodatne
programe izobrazbe)
• preslik domovnice
Rok za podnošenje prijave je 13 dana od datuma objave javnog natječaja.
Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijededu adresu:
LAG Bilogora-Papuk,Trg b.J.Jelačića 1 , 43 290 Grubišno Polje s naznakom „Prijava na natječaj za
stručnog suradnika/suradnicu“.
Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja nede se
razmatrati.
Kandidati su u prijavi dužni navesti valjanu e-mail adresu, budući da će kandidati koji ispunjavaju
formalne uvjete natječaja, na pismeno testiranje i individualni razgovor biti pozvani e-poštom.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete natječaja biti de pozvani na pismeno testiranje a
kandidati koji na pismenom testiranju postignu najbolji rezultat biti de pozvani na individualni
razgovor radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina, te dosadašnjih rezultata u radu. Za
kandidata koji ne pristupi pismenom testiranju smatrat de se da je odustao od prijave na natječaj.
Radniku de se omoguditi da za vrijeme probnog rada dokaže svoje radne i stručne sposobnosti.
Poslodavac de prije isteka probnog rada, radnika obavijestiti o rezultatu probnog rada.Ukoliko za
vrijeme trajanja probnog rada poslodavac utvrdi da radnik nije dokazao radne i stručne
sposobnosti radniku de se uručiti redoviti otkaz Ugovora o radu.
O rezultatima natječaja kandidati de biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana
donošenja odluke o izboru.
Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika/suradnice otvoren je od 24.05.2019. do 05.06.2019.,a
biti de objavljen na web stranici LAG-a Bilogora-Papuk te na web stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, Ispostava Grubišno Polje i Daruvar te odgovarajudim portalima.

