
ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. u cilju nastavka uspješnog poslovanja i daljnjeg širenja na
tržištu raspisuje javni natječaj za radno mjesto:

VODITELJ/ICA SLUŽBE ZA KOMERCIJALU I MARKETING

1. OPĆI PODACI:

Mjesto rada: Klisa, Osječko-baranjska Županija
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno, uz probni rad
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 08. travnja 2016.g.
Natječaj vrijedi do: 13. travnja 2016.g.

2. OPIS POSLOVA:

 organizira, rukovodi i koordinira poslovima Službe za komercijalu i marketing
 rukovodi i organizira pripremne i završne poslove za unaprjeđivanje poslovanja

putničkog i robnog prometa
 rukovodi, organizira i koordinira poslovanje u komercijali i marketingu, ugostiteljstvu,

maloprodaji i putničkoj agenciji
 rukovodi, organizira i koordinira poslove nabave i prodaje i vanjsko trgovinsko

poslovanje
 predlaže osnovne poslovne politike i mjere za njihovu provedbu i unapređenje

poslovanja
 planira i kontrolira dnevne operacije i prati ostvarivanje prometa i poduzima mjere za

njegovo povećanje
 prati potrebe domaćeg i međunarodnog tržišta svakodnevnim praćenjem objavljenih

natječaja i poziva za nadmetanje
 sudjeluje u izradi poslovnog i financijskog plana
 prati ostvarenje planiranih komercijalnih prihoda i njihovu realizaciju
 obavlja druge poslove u skladu sa stručnom spremom

3. UVJETI:

 VSS – ekonomski fakultet
 7 ili više godina radnog iskustva, od čega najmanje 3 godine iskustva na rukovodećim

pozicijama
 višegodišnje iskustvo upravljanja prodajom, uključujući prodajni tim
 aktivno služenje engleskim jezikom i dobro poznavanje rada na računalu
 vozačka dozvola B kategorije
 razvijene pregovaračke vještine
 savjesnost, odgovornost i proaktivnost u pristupu



 prethodno radno iskustvo u turističkom sektoru je prednost
Svi kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj

stručnoj spremi)
4. dokaz o trajanju radnog staža u zvanju za koje su se obrazovali (potvrda Hrvatskog

zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis)
5. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
6. kratko motivacijsko pismo

Prijave se šalju poštom, putem preporučene pošiljke ili se dostavljaju neposredno na adresu
Zračne luke Osijek d.o.o. – Vukovarska 67, 31207 Klisa, do dana 13.travnja 2016.g.

Natječaj provodi povjerenstvo imenovano od strane poslodavca.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima
prijavljenima na natječaj.

Kandidati koji uđu u uži krug o tome će biti obaviješteni te pozvani na razgovor.

U Osijeku, 08. travnja 2016.g. Direktor
DOMAGOJ MARINIĆ, ing.


