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Na temelju odluke Izvršnog odbora Hrvatskog biciklističkog saveza od dana 16. ožujka 2017. godine, 
Izvršni odbor  Hrvatskog biciklističkog saveza raspisuje slijedeći 
 

N  A  T  J  E  Č  A  J 
za popunu radnog mjesta administrativnog tajnika Hrvatskog biciklističkog saveza 

 
O RADNOM MJESTU: 
Mjesto rada:  Zagreb 
Trajanje zaposlenja:  Ugovor o radu na određeno vrijeme na godinu dana, uz probni rad od 3   
mjeseca 
Radno vrijeme:  Skraćeno radno vrijeme (20 sati tjedno) 
Izvršitelj:  Jedan (m/ž) 
STRUČNI UVJETI 
Razina obrazovanja: SSS 
Radno iskustvo:               Najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovnima 
Strani jezici:  Izvrsno poznavanje engleskog jezika (radni jezik) 
Informatička znanja: Odlična informatička pismenost  

(odlično poznavanje rada u Microsoft Office-u) 
Vozački ispit:  B kategorija 
Dodatne vještine: Dobro poznavanje sporta, točnost i pouzdanost u obavljanju radnih zadataka    
DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU 
Dokumentacija:  životopis, preslika Domovnice, preslika svjedodžbe i/ili diplome ili radne 

knjižice,  kopija vozačke dozvole, uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6 
mjeseci) 

TRAJANJE NATJEČAJA 
Natječaj traje od 17.03.2017. godine do 24.03.2017. godine 
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a 
imaju rodno značenje koriste se kao neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu 
prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na 
natječaj.  
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguća je provjera znanje stranog jezika i 
informatičke pismenosti. S kandidatima koji uđu u uži izbor provesti će se razgovor radi utvrđivanja 
njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Ako kandidat na poziv ne pristupi na zakazani razgovor 
smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj. 
Hrvatski biciklistički savez zadržava pravo da po raspisanom natječaju ne izvrši odabir kandidata, te da 
poništi natječaj. 
Natječaj će biti objavljen na web-stranici HBS-a, a obavijest o natječaju dostaviti će se e-mailom svim 
članicama HBS-a (po dostupnoj e-mailing listi u HBS-u).     
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose Hrvatskom biciklističkom savezu, 
10 000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11, zaključno s danom 24.03.2017. godine s naznakom NE 
OTVARATI – natječaj za administrativnog tajnika HBS-a 
 
        Hrvatski biciklistički savez 

 
 


