
Hrvatski autoklub objavljuje natječaj za prijem u radni odnos 
na neodređeno vrijeme (s pokusnim radom od šest mjeseci), 
na radno mjesto Samostalni stručni suradnik-glavni 
knjigovođa II. Mjesto rada je u Zagrebu. 

 
Tražimo odgovornu i samostalnu osobu s relevantnim poslovnim iskustvom. Nudimo rad u 
dinamičnom i poticajnom okruženju uz izraženu mogućnost za samostalno djelovanje i 
stručno usavršavanje. 
 
1. Radno mjesto - Samostalni stručni suradnik-glavni knjigovođa II (M/Ž) 
 

Ključni zadaci pozicije: 

 pomaže u izradi periodičnih obračuna i godišnjeg obračuna;  

 pomaže pri završnim knjiženjima i utvrđenju početnog stanja;  

 usklađuje konta analitike i sintetike;  

 sudjeluje u izradi mjesečne, tromjesečne i godišnje bruto bilance te statističkih 
izvješća;  

 kontrolira poslove obrade deviznoga i kunskoga žiro-računa;  

 kontrolira knjiženja glavne i pomoćne blagajne, plaće, ugovora o djelu, PDV-a, putnih 
obračuna i drugoga;  

 kontrolira ispravnost bilančnih pozicija;  

 obavlja i sve ostale poslove prema nalogu nadređenog rukovoditelja, te poduzima 
aktivnosti i radnje potrebne za obavljanje naprijed opisanih poslova radnog mjesta.  
 

Uvjeti: 

 VSS (Ekonomski fakultet),  

 aktivno korištenje računovodstvenih programa,  

 aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,  

 2 godine radnog iskustva u struci.  
 

2. Kandidati su dužni uz pisanu prijavu na natječaj dostaviti i sljedeće dokumente: 

 životopis 
 presliku osobne iskaznice, 
 presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi, 
 dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva - presliku radne knjižice ili elektronički 

zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
 uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak- 

ne starije od šest mjeseci, može i preslika. 
 

3. Objava natječaja i prijava na natječaj 
 
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici Hrvatskog autokluba: www.hak.hr, u 
Jutarnjem listu, Večernjem listu i na portalu „MojPosao.net“. 
 
Zainteresirani kandidati prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju 
natječajnih uvjeta s naznakom «ZA NATJEČAJ - Samostalni stručni suradnik-glavni 
knjigovođa II», trebaju dostaviti najkasnije do 11. prosinca 2015. zaključno do 12:00 
sati, na adresu Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, 10 010 Zagreb, putem pošte ili 
neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba. 
 



Nepravovremene ili neuredne prijave na natječaj odnosno prijave kandidata koji ne 
ispunjavaju propisane uvjete ili uz svoju prijavu nisu dostavili zatražene dokumente i dokaze 
da ispunjavaju uvjete iz natječaja, kao i prijave kandidata koji nisu dostavili sve zatražene 
podatke iz ovoga natječaja, neće se razmatrati. 
  
4. Testiranje i intervjuiranje kandidata 
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će podvrgnuti odgovarajućem testiranju. 
Najbolja četiri kandidata bit će pozvani na razgovor (intervju) od strane Povjerenstva za 
odabir najboljih kandidata. 
 
Povjerenstvo za odabir najboljih kandidata utvrdit će popis kandidata koji ispunjavaju 
formalne uvjete propisane ovim javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za osobe 
prijavljene na natječaj koje ne pristupe testiranju na koje će biti pozvane u pisanome obliku 
smatrat će se da su povukle prijavu na javni natječaj i više se ne smatraju kandidatima. 
  
5. Obavijest o rezultatima izbora 
 
O rezultatima izbora provedenoga po ovome natječaju, kandidati će biti obaviješteni 
elektroničkom poštom ili pisanim putem na adresu koju su naznačili u svojoj prijavi na 
natječaj, u roku od osam dana po provedenom odabiru kandidata za prijem u radni odnos. 
 
Hrvatski autoklub pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova 
prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim 
kandidatima. Hrvatski autoklub ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem kandidata 
u postupku provedbe natječaja. 

 


