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10010 ZAGREB   

   
Hrvatski autoklub objavljuje   

   

NATJEČAJ   
   
   

    za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (s pokusnim radom od šest  

mjeseci), na radno mjesto Samostalni stručni suradnik za članski marketing (m/ž) 
jednog izvršitelja, na radno mjesto Samostalni stručni suradnik za pravne poslove 
(m/ž) jednog izvršitelja, te na radno mjesto Stručni nadzornik nad radom STP (m/ž) 
jednog izvršitelja. Za sva navedena radna mjesta mjesto rada je u Zagrebu.   

   

Hrvatski autoklub je nacionalna, neprofitna i nestranačka udruga u koju su udruženi 
autoklubovi te građani, vozači i vlasnici vozila. Hrvatski autoklub štiti interese i zadovoljava 
potrebe svojih članova i svih korisnika svojih usluga. Poslovi u svezi članstva Hrvatskog 
autokluba obavljaju se u sklopu ustrojstvene jedinice - Sektor članstva.   

   

Također, Hrvatski autoklub, u svojstvu stručne organizacije sukladno odredbama članka 273. 
Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013), 
u sklopu predmetne javne ovlasti obavlja i poslove stručnog nadzora nad radom stanica za 
tehnički pregled vozila. Predmetni poslovi obavljaju se u sklopu ustrojstvene jedinice – Sektor 
stručnih nadzora, homologacije vozila i carinskih poslova, odnosno ustrojstvene jedinice -  
Služba stručnih nadzora.   

   

Tražimo odgovorne i samostalne osobe 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 za članski marketing (M/Ž)  

  

Ključni zadaci pozicije:  

• Sudjelovanje u izradi marketinške strategije  
• Predlaganje marketinških kampanja   
• Kreiranje marketing plana  

• Kontinuirani razvoj i unaprjeđenje odnosa sa članovima  Kontinuirano praćenje 
marketinških i komunikacijskih trendova  

  
Uvjeti:  

  
• VSS, Ekonomski fakultet – smjer: Marketing,  
• 3 godine radnog iskustva u struci,  
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,  
• aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,  
• vozačka dozvola B kategorije.  



  
Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati s iskustvom u području CRM-a i direktnog 
marketinga, s razumijevanjem ponašanja korisnika i njihovih preferencija, izraženim 
komunikacijskim i prezentacijskim vještinama, razvijenim organizacijskim vještinama i 
vještinama upravljanja vremenom te izrazitom orijentacijom prema korisnicima.   

  
  

2. Radno mjesto - Samostalni stručni suradnik za pravne poslove (M/Ž)  

  

Ključni zadaci pozicije:  

• Pružanje pravnih savjeta članovima za cestovni promet i automobil   
• Sudjelovanje u izradi i kontroli pravne valjanosti ugovora  
• Sudjelovanje u izradi internih akata  

  
Uvjeti:  

  
• VSS, Pravni fakultet,  

• 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima,  poznavanje engleskog jezika u 
govoru i pismu,  

• aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,  
• vozačka dozvola B kategorije.  

   

Prednost pri zapošljavanju predstavlja položeni pravosudni ispit, poznavanje pravnih 
propisa (Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o prekršajima, Zakon o zaštiti 
potrošača), poznavanje pravila parničnog, izvanparničnog, prekršajnog, ovršnog i 
upravnog postupka, razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, te sistematičnost, 
samostalnost i odgovornost u obavljanju zadataka.  

  
  

3. Radno mjesto - Stručni nadzornik nad radom STP (M/Ž)  

  
Ključni zadaci pozicije:  

• Stručni nadzor STP prema godišnjem, odnosno mjesečnom planu nadzora  
• Izvješćivanje Ministarstva unutarnjih poslova o obavljenom stručnom nadzoru  
• Zaprimanje i postupanje po pritužbama na rad stanica  
• Usklađivanje kriterija provedbe tehničkih pregleda i registracije vozila među stanicama  
• Obavljanje stručno-administrativnih poslova povezanih sa stručnim nadzorom  

  
Uvjeti:  

  
• VSS, Fakultet strojarstva i brodogradnje ili Fakultet prometnih znanosti,  
• 5 godina radnog iskustva u struci,  
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,  
• aktivno korištenje Microsoft Office aplikacija,  
• vozačka dozvola B kategorije.  

  

Prednost pri zapošljavanju predstavlja poznavanje sustava tehničkih pregleda i registracije 
vozila u Republici Hrvatskoj.  

  
  
4. Kandidati za sva tri prethodno opisana radna mjesta uz pisanu prijavu na natječaj 
dužni su dostaviti i sljedeće dokumente:  

• životopis  
• presliku osobne iskaznice,  
• ovjerenu 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), u izvorniku.  

   
  
5. Objava natječaja i prijava na natječaj  

  
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici Hrvatskog autokluba: www.hak.hr, u 
Jutarnjem listu i na portalu „MojPosao.net“.  

  

Zainteresirani kandidati za radno mjesto Samostalni stručni suradnik za članski marketing 
prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom 
predmeta u elektroničkoj pošti «ZA NATJEČAJ - Samostalni stručni suradnik za članski 
marketing », zainteresirani kandidati za radno mjesto Samostalni stručni suradnik za 
pravne poslove prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih 
uvjeta s naznakom predmeta u elektroničkoj pošti «ZA NATJEČAJ - Samostalni stručni 
suradnik za pravne poslove », zainteresirani kandidati za radno mjesto Stručni nadzornik 
nad radom STP prijavu na natječaj sa životopisom i dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta 
s naznakom predmeta u elektroničkoj pošti «ZA NATJEČAJ - Stručni nadzornik nad radom 
STP», trebaju dostaviti najkasnije do 25. studenog 2014. do 12:00 sati zaključno, na email 
adresu: posao@hak.hr   

  

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.  

   
  
5. 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.  

  
   
6. 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.  

  

  


