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Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb na temelju Suglasnosti 
Ministarstva znanosti i obrazovanja od 9. travnja 2018., a sukladno Pravilniku o ustroju radnih mjesta 
Instituta raspisuje 

NATJEČAJ 

za popunu slobodnoga sistematiziranog radnog mjesta  bez povećanja ukupnoga broja radnih 
mjesta 

 
Radno mjesto I. vrste zvanja – voditelj Ureda ravnatelja Instituta  - 1 izvršitelj na neodređeno 
vrijeme uz uvjet probnoga rada od tri mjeseca 
 

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće  
uvjete: 

- završen diplomski studij prema ranije važećim propisima, odnosno preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenih ili 
humanističkih znanosti 

- radno iskustvo od 1 godine u obavljanju istih ili sličnih poslova 
- izvrsno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu 
- izvrsno poznavanje računalnih programa u skladu s potrebama radnoga mjesta (MS Office, web 

administracija, društvene mreže i sl.) 
- komunikativnost, samostalnost i spremnost na timski rad 
 

Opis poslova: 
 
obavljanje administrativnih poslova za ravnatelja i pomoćnika ravnatelja Instituta, vođenje i organizacija 
administrativnih poslova povezanih s međunarodnom i znanstvenom suradnjom Instituta, organizacija 
promotivnih akcija i suradnja s medijima te obavljanje ostalih poslova po nalogu ravnatelja ili osobe koju 
ravnatelj ovlasti. 
 
Pristupnici uz prijavu prilažu: 

- životopis 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
- dokaz o državljanstvu 
- dokaz o radnom iskustvu  
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci). 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova. Pristupnici koji se 
pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su o tome dostaviti 
odgovarajuće dokaze.  

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve 
potrebne dokaze prema navedenom Zakonu. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama sukladno članku 24. 
Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Natječaj  se objavljuje i 
u dnevnome tisku, na mrežnoj stranici Instituta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike 
Austrije 16, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj – voditelj Ureda ravantelja Instituta«. 
Zakašnjele se prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće razmatrati. 

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku. 
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