Temeljem odredbi članka 18. stavka 1. točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članaka 1. i 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju
ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) i članka 23. stavka 6. i članka 39. stavka 2.
Statuta Turističke zajednice područja Imota ( Službeni glasnika grada Imotskog, broj 6/2020.),
Turističko vijede Turističke zajednice područja IMOTA donijelo je na svojoj I. sjednici od 3. svibnja
2022. odluku kojom se raspisuje javni

NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE
TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA IMOTA
Natječaj se raspisuje za radno mjesto: Direktor/Direktorica Turističke zajednice područja
Imota na određeno, puno, radno vrijeme od 4 godine.
Broj izvršitelja/izvršiteljica: 1
Za direktora/direktoricu može biti izabrana osoba koja pored opdih uvjeta Zakona o radu (NN
93/2014, 127/2017 i 98/2019), mora ispunjavati i slijedede posebne uvjete propisane
člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim
zajednicama (NN 13/22), a odnosi se na obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne
turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih nodenja godišnje:
1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;
2.najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene
stručne spreme iz točke 1. ovog stavka, ili jedna godina radnog iskustva na
rukovodedim poslovima u turizmu;
3. znanje jednog stranog jezika;
4. znanje rada na osobnom računalu.
Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, prilikom prijave na javni
natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice,
izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje
turistička zajednica.
Uz pisanu prijavu, kandidati prilažu:
-

životopis,
presliku osobne iskaznice,
dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome ili potvrdu visokoškolske ustanove o stečenoj
stručnoj spremi),
dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis o podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),
prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju
strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda, odnosno, vlastita
potpisana izjava o aktivnom znanju jednog ili više svjetskih jezika,

-

potvrda ili vlastita potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana, od dana objave ovog natječaja na mrežnim
stranicama TZ Imota. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na
adresu:
Turistička zajednica područja Imota
Turističko vijeće
Ante Starčevića 3
21260 Imotski
S naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora/icu“
Prijava mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata,
- adresu, broj mobitela i e-mail adresu kandidata,
- naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
- specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te
- potpis kandidata.
Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja nede se razmatrati.
Svi prilozi (dokazi) uz prijavu mogu se dostaviti preslikani, a po potrebi, od kandidata se može
zatražiti i predočenje izvornika.
Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja biti de proveden intervju.
Kandidati de biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua putem elektronske
pošte najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua. Za kandidata koji ne pristupi
razgovoru smatrati de se da je povukao prijavu.
O rezultatima natječaja kandidati de biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana
od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora na sjednici Turističkog vijeda.
Turističko vijede Turističke zajednice područja Imota zadržava pravo ne izabrati nijednog
kandidata te poništiti ovaj natječaj bez prethodnog obrazloženja.
Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom
obimu i svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja
sukladno Uredbi (EU) 2016/679.

Turističko vijede TZ Imota
Imotski, 5. svibnja 2022.

