
 Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u 

koju su udruženi autoklubovi te graĎani, vozači i vlasnici vozila na motorni pogon.  Misija Hrvatskog 

autokluba kao jedinstvene nacionalne udruge zaštita je interesa i zadovoljavanje potreba svojih 

članova i svih korisnika usluga. 

Nudimo mogućnost stjecanja prvog radnog iskustva u profesionalnom i stručnom okruženju te 

raspisujemo  

NATJEČAJ 

za slijedeće pozicije: 

Pripravnik za radno mjesto Samostalni suradnik za carinske poslove (m/ž) 

UVJETI 

- VSS – dipl. ing strojarstva ili dipl. ing prometa (VII stupanj obrazovanja tj. magistar struke prema 
bolonjskom sustavu) 

- Pripravnik – bez radnog iskustva u struci 
- Opće poznavanje tehnike motornih vozila 
- Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu 
- Aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija  
- Izražene komunikacijske vještine i vještine pregovaranja 
- Razvijene vještine pismene komunikacije  
- Predan i odgovoran pristup izvršavanju zadataka u skladu sa zadanim rokovima i standardima 

kvalitete 
- Spremnost za terenski rad 
- Vozačka dozvola B kategorije 

 

Pripravnik za radno mjesto Analitičar planer I (m/ž) 
Pripravnik za radno mjesto Samostalni stručni suradnik – glavni knjigovoĎa (m/ž) 

UVJETI 

- VSS – dipl. ekonomist (VII stupanj obrazovanja tj. magistar struke prema bolonjskom sustavu) 
- Pripravnik – bez radnog iskustva u struci 
- Aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija  
- Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu 
- Razvijene analitičke sposobnosti  
- Pedantnost i temeljitost u radu 
- Sklonost ka timskom radu 

 
Pripravnik za radno mjesto Stručni suradnik za platni promet (m/ž) 

UVJETI 

- SSS – ekonomskog smjera ili gimnazija 
- Pripravnik – bez radnog iskustva u struci 
- Aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija  
- Pedantnost i temeljitost u radu 
- Sklonost ka timskom radu 

 
Nudimo:  zapošljavanje na odreĎeno vrijeme do isteka pripravničkog ugovora (12 mjeseci za VSS, 3 
mjeseca za SSS) s mogućnošću nakon položenog pripravničkog ispita zaposlenja u HAK-u.  
 
 

Vašu zamolbu pošaljite najkasnije do 27.05.2011.  
na: vesna.javor@hak.hr ili adresu: 
HAK  Zagreb, Avenija Dubrovnik 44, s naznakom  
„NATJEČAJ  ZA  PRIPRAVNIKA“
 

U prijavi obvezno navedite adresu 
elektroničke pošte i broj telefona na 
koju vas je moguće kontaktirati, te 
naznačite na koji se natječaj javljate. 

mailto:vesna.javor@hak.hr

