RENT A CAR d.o.o.
Avenija Dubrovnik 44
10010 ZAGREB
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos za radno mjesto
Direktor u trgovačkom društvu
HAK Rent a car d.o.o., trgovačko društvo u vlasništvu Hrvatskog autokluba započinje s
obavljanjem djelatnosti iznajmljivanja vozila te raspisuje natječaj za radno mjesto Direktor u
trgovačkom društvu (m/ž), prima se jedan izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu (s pokusnim
radom od šest mjeseci).
Uvjeti za Direktora u trgovačkom društvu (m/ž):
- završen najmanje specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (stručna
sprema razine VSS),
- minimalno tri godine iskustva u djelatnosti iznajmljivanja vozila,
- iskustvo u upravljanju djelatnicima i vođenju projekata,
- izražena inovativnost i komunikacijske vještine,
- odlično poznavanje MS Office paketa,
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- vozačka dozvola B kategorije.
Osnovni poslovi i radni zadaci:
- organizira, operativno koordinira i kontrolira cjelokupno poslovanje društva,
- izrađuje poslovne strategije i planove,
- izrađuje prijedloge prodajne politike, cjenovne strategije, uvjeta poslovanja i
operativnih procedura rada,
- uspostavlja komercijalnu suradnju s domaćim i stranim pravnim osobama,
- odgovara za kvalitetu pruženih usluga,
- odabire broj i vrstu vozila u floti,
- izrađuje analize i izvješća.
Prednosti:
- radno iskustvo u vođenju trgovačkog društva čija je temeljna djelatnost iznajmljivanje
vozila,
- radno iskustvo u vođenju trgovačkog društva,
- radno iskustvo na rukovodećim radnim mjestima (koja podrazumijeva upravljanje
ljudima),
- radno iskustvo u vođenju geografski disperziranih poslovnica,
- radno iskustvo u prodaji i upravljanju odnosa s kupcima (B2B).

Zainteresirani kandidati uz pisanu prijavu obvezni su dostaviti i sljedeće dokumente:
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-

presliku osobne iskaznice, izvornik na uvid (po zahtjevu),
presliku dokumenta o završenoj stručnoj spremi, izvornik na uvid (po zahtjevu),
presliku vozačke dozvole određene kategorije,
dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva (potvrda HZMO o ispunjavanju uvjeta
radnog iskustva),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne
starije od šest mjeseci), u izvorniku.
Objava natječaja i prijava na natječaj
Ovaj natječaj objavljen je na portalu „Mojposao.net“, na web stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje područni ured Zagreb, te na internetskim stranicama Hrvatskog autokluba
www.hak.hr.
Zainteresirani kandidati za predmetno radno mjesto prijavu na natječaj sa životopisom i
dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta s naznakom „ZA NATJEČAJ – Direktor
trgovačkog društva“, trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 19. lipnja 2020.
putem pošte ili neposrednom dostavom u pisarnicu u sjedištu Hrvatskog autokluba, zaključno
do 12:00 sati, na adresu: HAK RENT A CAR d.o.o., 10010 ZAGREB, Avenija Dubrovnik
44.
Valjanima će se smatrati samo one prijave koje, bez obzira na način dostave, pristignu u HAK
RENT A CAR d.o.o. do isteka naznačenog roka za prijavu, a ostale prijave neće se razmatrati.
Nepravovremene ili nepotpune 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.
Intervju
Kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja i uđu u uži izbor Povjerenstvo za odabir će pozvati
na razgovor (intervju). Intervju može imati nekoliko krugova. Osobe prijavljene na natječaj
koje ne pristupe intervjuu, na koji će biti pozvane elektroničkom poštom, smatrat će se da su
povukle prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.
Obavijest o rezultatima izbora
O rezultatima izbora provedenog 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.
HAK Rent a car d.o.o. pridržava pravo odbiti sve prijave na natječaj u razdoblju prije njihova
prihvaćanja ili eventualnog poništenja natječaja, bez daljnje odgovornosti prema prijavljenim
kandidatima. HAK Rent a car d.o.o. ne snosi troškove nastale u vezi sa sudjelovanjem
kandidata u postupku provedbe natječaja.
HAK Rent a car d.o.o.
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