
Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva Zagrebački velesajam d.o.o. (od 
29.12.2017.), dr.sc. Dina Tomšić, direktorica ZAGREBAČKOG VELESAJMA d.o.o., iz Zagreba, 
Avenija Dubrovnik 15, objavljuje 
 
 

NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 

 
 
1. RUKOVODITELJ SLUŽBE ZA TEHNIČKE POSLOVE – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, uz 
probni rad od 30 dana 
Uvjeti: VSS/VII st. – tehnička struka, najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima 
sajamske ili srodne djelatnosti, znanje 1 svjetskog jezika, informatička pismenost. 
Dodatni poželjni uvjeti: poznavanje poslovne informatike, sudjelovanje u projektima, 
posebna znanja i vještine (položeni certifikati i slično). 
 
2. VODITELJ PROJEKTA – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme 
Uvjeti: VSS/VII st. – ekonomska ili pravna struka, najmanje 4 godine radnog iskustva na 
sajamskoj ili srodnoj djelatnosti, znanje 2 svjetska jezika (obavezno engleski), informatička 
pismenost. 
Dodatni poželjni uvjeti: sudjelovanje u projektima, posebna znanja i vještine (položeni 
certifikati i slično). 
 
3. SAMOSTALNI VIŠI KOMERCIJALIST ZA SAJMOVE – 1 izvršitelj – puno radno vrijeme, uz 
probni rad od 30 dana 
Uvjeti: VSS/VII st. – ekonomska, pravna ili druga srodna struka, najmanje 3,5 godine radnog 
iskustva u sajamskoj ili srodnoj djelatnosti, znanje 1 svjetskog jezika, informatička 
pismenost. 
 
4. VATROGASNI TEHNIČAR - ZAŠTITAR – 2 izvršitelja – puno radno vrijeme, uz probni rad 
od 30 dana 
Uvjeti: SSS/IV st. – tehnička, vatrogasna ili druga odgovarajuća struka, najmanje 2 godine 
radnog iskustva na poslovima tjelesno-tehničke zaštite i zaštite od požara, stručni ispit za 
obavljanje poslova tjelesno-tehničke zaštite i zaštite od požara, poznavanje jednog stranog 
jezika. 
 
Kandidati uz prijavu moraju priložiti: 

- životopis (Europass format), 
- dokaz o odgovarajućem stupnju i vrsti obrazovanja (preslika diplome/svjedodžbe), 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, putovnice ili osobne 

iskaznice), 
- dokaze o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima: 

a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 (jednog) mjeseca od dana objave 
natječaja, 

b) presliku ugovora o radu ili potvrde poslodavca, iz kojih je vidljiva vrsta poslova ili 
vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao određene poslove, 



- dokaze o ispunjavanju dodatnih poželjnih uvjeta, ako ih imaju. 
 

Za radno mjesto pod rednim brojem 4., natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen 
stručni ispit za obavljanje poslova tjelesno-tehničke zaštite i zaštite od požara uz obvezu da 
ga polože u roku od šest mjeseci o vlastitom trošku, o čemu će ovisiti daljnji radni odnos. 
 
U prijavi se obavezno mora navesti naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi. 
 
Preslika traženih dokaza ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja 
ugovora o radu dužni predočiti izvornike. 
 
Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave 
natječaja. 
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: 
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o., Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA 
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“. 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
 
 

Objava 26.06.2018. 


