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Temeljem članka 37. Statuta, Nogometni savez županije Splitsko-dalmatinske (NSŽSD) objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za poslove radnog mjesta Povjerenika
(referenta) za registraciju klubova i igrača (M/Ž)
1.

UVJETI:
- srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju; gimnazija, strukovna škola,
društvene, prirodne ili tehničke struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- znanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački ili francuski ili talijanski),
- znanje rada na osobnom računalu, odlično poznavanje sustava „Comet“
Za sudjelovanje u natječaju kandidati su dužni priložiti:
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- prijavu za sudjelovanje u natječaju (vlastoručno potpisanu) sa popisom svih priloženih
dokumenata,
- životopis s posebnim osvrtom na rad u nogometnim klubovima, organizacijama i sl.,
- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome, preslika potvrde/uvjerenja o
završenom fakultetu, preslika svjedodžbe ili drugi dokaz u preslici),
-presliku ostalih potvrda, uvjerenja i sl. kojom kandidat dokazuje neki od traženih uvjeta,
- presliku domovnice
- presliku osobne iskaznice
- presliku uvjerenja o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije
od 6 mjeseci od dana objave natječaja).
Radni odnos se u slučaju izbora sklapa na određeno vrijeme, i to u trajanju od 4 (četiri) godine, a
koji vrijedi od datuma sklapanja ugovora o radu.
Odluku o izboru kandidata donosi Izvršni odbor, najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka
za podnošenje prijave.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Zbog trenutne epidemiološke situacije sva dokumentacija dostavlja se elektroničkom poštom na
službenu e-mail adresu NSŽSD (info@nszsd.hr).
Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor/testiranje.
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/testiranju smatrati će se da su odustali od prijave.
NSŽSD zadržava pravo poništenja ovog natječaja.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.
godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj
osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu
provedbe natječaja za zapošljavanje.
Ovaj natječaj objavljuje se na WEB stranici NSŽSD-a, a rok za podnošenje prijave na natječaj je tri
(3) dana od dana objave natječaja.
Izvršni odbor NSŽSD

