
Na temelju članka 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Buje, Odbor Gradskog 
društva Crvenog križa Buje raspisuje 
                                                            

 

                                                                   NATJEČAJ 

za izbor  ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog kriţa Buje,  
na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora  

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski 
i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili završen 
preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij društvenog ili 
humanističkog usmjerenja  

 najmanje 5 godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi 

 obavezno poznavanje talijanskog jezika i znanje još jednog stranog jezika ( 

engleskog ili nekog drugog) 

 vozačka dozvola B - kategorije 

 poznavanje organizacije i rada Hrvatskog Crvenog križa  

Kandidati su dužni priložiti: 

 molbu 

 životopis 

 motivacijsko pismo  

 preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema 

 preslik domovnice, 

 potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  

 preslik vozačke dozvole 

 uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 
mjeseca), 

 potvrdu o znanju talijanskog jezika i još jednog stranog jezika  

 viziju rada Gradskog društva Crvenog križa Buje za mandatno razdoblje na 
propisanom M-1 obrascu* 

 



U slučaju da se na natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost 

ravnatelja/ice , uz dostavu dokaza i prethodno navedene dokumentacije , 

kandidat/kinja mora dostaviti i : 

- izvješće o radu ravnatelja /ice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu* 

- pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ice na propisanom P-1 obrascu 

- potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje/ice ako takvu 

potvrdu ima 

* Obrasce potrebne za natječaj moguće je preuzeti na stranici www.hck.hr – Tko 

smo - Natječaji 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja u "Narodnim 
novinama". 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se na adresu:  

 

HRVATSKI CRVENI KRIŢ  

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŢA BUJE, 

1.  Svibnja 9  

52460 Buje  

s naznakom «Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice» 

 

Ravnatelja/icu imenuje Odbor Gradskog društva Crvenog križa Buje uz prethodnu 
suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. 

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji 
nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati 
kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku do 60 dana od 
roka za podnošenje prijave. 

Gradsko društvo Crvenog križa Buje 

 
 

http://www.hck.hr/

