KLASA: 112-01/13-01/07
URBROJ: 390-04-02-02/50-13-01
Zagreb, 14. kolovoza 2013.

Na temelju članka 13. Zakona o Pravosudnoj akademiji ("Narodne novine", broj 153/09,
127/10) i članka 2. stavkom 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće
Pravosudne akademije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta
u Pravosudnoj akademiji

1. Uprava za financijske, opće i pravne poslove te poslove međunarodne suradnje,
Služba za financijske, opće i pravne poslove te ljudske potencijale, Odjela za opće i
pravne poslove te ljudske potencijale
- načelnik/ca Odjela za opće i pravne poslove te ljudske potencijale, izvršitelj/ica (na neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci)

1

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika
2. Uprava za financijske, opće i pravne poslove te poslove međunarodne suradnje,
Služba za financijske, opće i pravne poslove te ljudske potencijale, Odjela za nabavu,
računovodstvo i financije
- načelnik/ca Odjela za nabavu, računovodstvo i financije - 1 izvršitelj/ica (na
neodređeno vrijeme uz probni rok od šest (6) mjeseci)

1

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij ekonomske struke
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezika
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome)
- dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti
presliku svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje
se nalaze podaci o zapošljavanju i stažu)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
(uvjerenje ne starije od 3 mjeseca).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime,
datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i/ili e-mail adresa).
Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da
ga polože u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora o radu.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim
propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u
odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od
15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Pravosudna akademija,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV, s naznakom: »Za javni natječaj«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se
prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja
kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Pravosudna akademija
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