Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jelsa, temeljem odredbi članka 17. točke 6.
Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08), članka
27. stavka 6. i članka 46. Statuta Turističke zajednice Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine
Jelsa 8/2010, 14/10 i 14/11) raspisuje javni
NATJEČAJ
za izbor
DIREKTORA/DIREKTORICE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE
OPĆINE JELSA
Uvjeti:
Pristupnici natječaju moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN br. 93/14 i 127/17),
posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (NN 152/08), te posebne uvjete propisane člankom 1. Pravilnika o
posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke
zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br.
23/17):
1.

da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240
ECTS);

2.

da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim
poslovima s područja turizma;

3.

da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku
godinu;

4.

da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5.

da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od
jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

6.
Prijava

da poznaje rad na osobnom računalu;
mora

sadržavati

ime

i

prezime

kandidata/kandidatkinje,

adresu,

broj

telefona/mobitela i e-adresu, naznaku da je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju
priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kandidatkinje.
Prijavi priložiti:
·

životopis,

·

preslik osobne iskaznice,

·

dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove
o stečenoj stručnoj spremi),

·

dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz
kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda prethodnog poslodavca
odnosno druga isprava (preslik ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u
kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

·

dokaz o znanju jednog svjetskog jezika u govoru i pismu – potvrda obrazovne
institucije, indeks ili svjedodžba, potvrda o provedenom testiranju znanja jezika i
slično,

·

prijedlog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje i narednu
kalendarsku godinu vlastoručno potpisan u originalu,

·

preslik uvjerenja o položenom sručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ako ima
položen ispit),

·

dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu - potvrda obrazovne institucije,
indeks ili svjedodžba, potvrda o provedenom testiranju poznavanja rada na računalu
i slično,

·

dokaz da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak te da
kandidatu/kandidatkinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju
nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja
turizma, dok ta mjera traje – izvornik uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3
mjeseca.

Napomena:
Iznimno od točke 5. uvjeta natječaja koje moraju ispunjavati pristupnici, položeni stručni
ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina
radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava sve ostale uvjete navedene u
natječaju osim uvjeta iz točke 5. mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad
položiti stručni ispit.
Pisane prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta, životopis, te ostala dokumentacija podnosi se
u roku 15 dana od dana objave ovog natječaja na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELSA
TURISTIČKO VIJEĆE
Riva bb, 21 465 JELSA
s naznakom: „Natječaj za direktora“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pravo na prijave na natječaj imaju
pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i
sposobnosti putem intervjua.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu će joj biti
dostavljane obavijest.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja
odluke o izboru direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Jelsa.
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jelsa zadržava pravo ne izvršiti izbor
direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez obrazloženja.
Natječaj je objavljen dana 13. 06. 2018.g. na oglasnoj ploči TZO Jelsa i na mrežnim stranicama
www.tzjelsa.hr, kao i u dnevnom tisku "Slobodna Dalmacija".

TURISTIČKO VIJEĆE
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELSA

