
Temeljem odredbe članka 5. Kolektivnog ugovora, poslovni broj 380/2008, 
od 08.08.2008. godine, odredbama članka 3. i 5. Ugovora o radu direktora, te 
odredbama članka 13. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o 
trgovačkim društvima, poslovni broj 803/2008, od 23.10.2008. godine, 
trgovačko društvo KRAKOM d.o.o., Krapina, Gajeva 20, OIB: 18804286885 (u 
daljnjem tekstu: Društvo) zastupano po direktoru Katarini Posilović, dipl.oec., 
objavljuje: 

 
 

NATJEČAJ 
 

za radno mjesto referent za odnose s potrošačima 
 

 
 
Objavljuje se poziv za prijam na radno mjesto: referent za odnose s potrošačima 
 
 - 1 izvršitelj/a, na određeno razdoblje od 3 mjeseca, u nepunom radnom 
vremenu koje iznosi 4 sata dnevno, fleksibilno, ovisno o potrebama radnog 
mjesta 
 
Opis poslova: 
Poslovi radnog mjesta referent za odnose s potrošačima u Društvu, obavljaju  se 
temeljem Ugovora o radu, a obuhvaćaju slijedeće: rješavanje i informiranje 
potrošača o vrstama, načinu i kvaliteti obavljanja usluga, suradnja sa 
raznoraznim udrugama i institucijama u cilju izvršenja radnih zadataka radnog 
mjesta, praćenje relevantnih propisa iz područja poslova radnog mjesta, 
organizacija sustava upravljanja zgradom, što obuhvaća organizaciju održavanja 
zajedničkih dijelova zgrade te povremeno i godišnje pregledavanje zgrade te sve 
ostale zadatke po nalogu neposrednog rukovoditelja. 
Izvršitelj je odgovoran za točno, kvalitetno i stručno obavljanje svih poslova 
radnog mjesta i za štetne posljedice nastale zbog njihovog neizvršavanja ili 
nemarnog, nekvalitetnog i nestručnog izvršavanja. 
 
- Uvjeti natječaja:   

 SSS društvenog smjera 
 5 godina radnog iskustva (iskustvo u organizaciji i vođenju poslova) 
 poznavanje rada na računalu  
 fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja obavljanja zadataka radnog 

mjesta 
 sklonost timskom radu  
 fleksibilno radno vrijeme 
 poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima 
 vozačka dozvola B kategorije 

 
 
Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti: 

 životopis, 
 domovnicu,  
 uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 
 dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja. 

 



Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat dužan je 
prije sklapanja ugovora o radu dostaviti tražene originale. 
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku 5 
(pet) dana od dana objave natječaja, na adresu: KRAKOM d.o.o., Gajeva 20., 
49000 Krapina, s naznakom: „Prijava za natječaj“. 
 
Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati 
formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na 
Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene. O rezultatima Natječaja kandidati 
će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 
Natječaj je objavljen dana  04.11.2016. godine na službenim mrežnim 
stranicama Društva. 
 
Društvo pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj 
natječaj. 
 
U Krapini, dana 04.11.2016. godine 
Urudžbeni broj: 454/2016 
 
 
 
 
        DIREKTOR: 
       Katarina Posilović, dipl. oec. 


