ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o.
Ur.br.: B-I-02/18-117-DF/SVP
Klisa, 23.02.2018.
Na temelju članka 25. Društvenog ugovora Zračne luke Osijek d.o.o., direktor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta
1. BALANSER ZRAKOPLOVA M/Ž
Radno mjesto
Radno mjesto:
Balanser zrakoplova
Mjesto rada:
Zračna luka Osijek, Klisa (Grad Osijek)
Broj traženih radnika:
2
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Način rada:
• Prijepodne
• Poslijepodne
• Noćni rad
• Rad vikendom i praznikom
Smještaj:
Nema smještaja
Naknada za prijevoz:
U cijelosti
Natječaj vrijedi od:
23.02.2018.
Natječaj vrijedi do:
02.03.2018.
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Posloprimac
Razina obrazovanja:
završen sveučilišni ili stručni studij prometne struke (VSS/VŠS)
- smjer zračni promet
Radno iskustvo:
Nije važno
Strani jezici:
Engleski jezik
Informatička znanja:
word, excel, powerpoint, Internet
Vozački ispit:
Kategorija B
2. VATROGASAC M/Ž
Radno mjesto
Radno mjesto:
Mjesto rada:
Broj traženih radnika:
Vrsta zaposlenja:

Radno vrijeme:
Način rada:

Vatrogasac
Zračna luka Osijek, Klisa (Grad Osijek)
4
Na određeno vrijeme (1 godinu) uz probni rad 3 mjeseca; po
isteku ugovora mogućnost produljenja - sklapanja ugovora na
neodređeno vrijeme
Puno radno vrijeme
•
•
•
•
•

Smještaj:
Naknada za prijevoz:
Natječaj vrijedi od:
Natječaj vrijedi do:
Uvjeti na radnom mjestu:

Prijepodne
Poslijepodne
Dvije smjene
Noćni rad
Rad vikendom i praznikom
Nema smještaja
U cijelosti
23.02.2018.
02.03.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja:
Radno iskustvo:
Strani jezici:
Vozački ispit:
Ostali uvjeti:

završena srednja škola (SSS) - vatrogasni tehničar ili vatrogasac
Nije važno
Engleski jezik
Kategorija B
Kandidati koji se prvi put zapošljavaju na poslovima vatrogasca ne smiju
biti stariji od 30 godina.
Prednost pri zapošljavanju pod istim uvjetima ostvaruju kandidati koji osim navedenih ispunjavaju i
sljedeće uvjete:
• posjeduju vozačku dozvolu C kategorije
• posjeduju važeću lovačku iskaznicu
• obavljali su poslove dobrovoljnog vatrogasca najmanje dvije godine
• odslužili su vojni rok.
3. ZAŠTITAR - RTG OPERATER M/Ž
Radno mjesto
Radno mjesto:
Zaštitar - RTG operater
Mjesto rada:
Zračna luka Osijek, Klisa (Grad Osijek)
Broj traženih radnika:
3
Vrsta zaposlenja:
Na određeno vrijeme (1 godinu) uz probni rad 3 mjeseca; po
isteku ugovora mogućnost produljenja - sklapanja ugovora na
neodređeno vrijeme
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Način rada:
•
Prijepodne
•
Poslijepodne
•
Dvije smjene
•
Noćni rad
•
Rad vikendom i praznikom
Smještaj:
Nema smještaja
Naknada za prijevoz:
U cijelosti
Natječaj vrijedi od:
23.02.2018.
Natječaj vrijedi do:
02.03.2018.
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Posloprimac
Razina obrazovanja:
završena srednja škola (SSS)
Radno iskustvo:
1 godina radnog iskustva na poslovima privatne zaštite
Strani jezici:
Engleski jezik
Informatička znanja:
word, excel, powerpoint, Internet
Vozački ispit:
Kategorija B
Ostali uvjeti:
Dopuštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova
zaštitara
Prednost pri zapošljavanju pod istim uvjetima imaju kandidati koji posjeduju dopuštenje za obavljanje
poslova RTG operatera.
4. REFERENT PUTNIČKOG PROMETA M/Ž
Radno mjesto
Radno mjesto:
Referent putničkog prometa
Mjesto rada:
Zračna luka Osijek, Klisa (Grad Osijek)
Broj traženih radnika:
2
Vrsta zaposlenja:
Na određeno vrijeme (1 godinu) uz probni rad 3 mjeseca; po isteku
ugovora mogućnost produljenja - sklapanja ugovora na neodređeno
vrijeme
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Način rada:
• Prijepodne

•
•
•

Smještaj:
Naknada za prijevoz:
Natječaj vrijedi od:
Natječaj vrijedi do:
Uvjeti na radnom mjestu:
Posloprimac
Razina obrazovanja:
Radno iskustvo:
Strani jezici:
Informatička znanja:
Vozački ispit:
5. SPREMAČICA M/Ž
Radno mjesto
Radno mjesto:
Mjesto rada:
Broj traženih radnika:
Vrsta zaposlenja:

Radno vrijeme:
Način rada:

Poslijepodne
Noćni rad
Rad vikendom i praznikom
Nema smještaja
U cijelosti
23.02.2018.
02.03.2018.
Rad na jednom mjestu
VŠS/SSS ekonomskog, zrakoplovnog ili tehničkog smjera
Nije važno
Engleski jezik (aktivno u govoru i pismu)
word, excel, powerpoint, Internet
Kategorija B

Spremačica
Zračna luka Osijek, Klisa (Grad Osijek)
1
Na određeno vrijeme (1 godinu) uz probni rad 3 mjeseca; po isteku
ugovora mogućnost produljenja - sklapanja ugovora na neodređeno
vrijeme
Puno radno vrijeme
•
•
•
•

Uvjeti na radnom mjestu:
Smještaj:
Naknada za prijevoz:
Natječaj vrijedi od:
Natječaj vrijedi do:
Posloprimac
Razina obrazovanja:
Radno iskustvo:
Vozački ispit:

Prijepodne
Poslijepodne
Noćni rad
Rad vikendom i praznikom
Rad na jednom mjestu
Nema smještaja
U cijelosti
23.02.2018.
02.03.2018.
NKV radnik
Nije važno
Kategorija B

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to
pravo i dostaviti odgovarajuće dokaze.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati su dužni podvrgnuti se provjeri podobnosti za rad na
zračnoj luci te provjeri zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti, a nakon sklapanja ugovora o radu proći
program osposobljavanja i certifikacije za rad na zračnoj luci.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj
spremi)
4. ispravu s podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(potvrda ili elektronički zapis)
5. presliku vozačke dozvole
6. dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju ako kandidat ostvaruje pravo na prednost.

Poslodavac
ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. za usluge u zračnom prometu, Klisa, Vukovarska 67
Prijave se dostavljaju:
• neposredno na Zračnu luku Osijek, Klisa, Vukovarska 67, Upravna zgrada
• poštom na adresu Zračna luka Osijek d.o.o., p.p. 47, 31000 Osijek
• e-mailom na adresu sanela.vidic@osijek-airport.hr
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 će o tome biti obaviješteni te pozvani na razgovor, a mogu biti upućeni i na
provjeru znanja i sposobnosti (testiranje).
Zračna luka Osijek d.o.o. u svakom trenutku može poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično, o čemu nije
dužna obavještavati osobe koje su podnijele prijave.
Ovaj natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i
Zračne luke Osijek d.o.o.
Zračna luka Osijek d.o.o.
Davor Forgić, direktor

