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Agencija za zaštitu osobnih podataka raspisuje

NATJEČAJ
za prijam pripravnika na radno mjesto:
– viši stručni suradnik za odnose s javnošću – 1 izvršitelj, m/ž.
Skraćeni opis poslova:
– obavlja poslove educiranja i osvješćivanja javnosti iz područja zaštite osobnih podataka, surađuje u izradi godišnjih i
periodičnih planova različitih oblika edukacija (seminara, konferencija, predavanja, radionica, okruglih stolova i drugih
događanja) u cilju osvješćivanja javnosti iz područja zaštite osobnih podataka, te sudjeluje u provođenju edukativnih
aktivnosti. Vodi evidencije o provedenim edukacijama i sudjeluje u izradi godišnjih i periodičnih izvješća o njima,
redovito komunicira sa zainteresiranom javnosti, surađuje s drugim tijelima državne i javne vlasti u planiranju,
organiziranju i provođenju edukacija iz područja zaštite osobnih podataka, brine o promidžbi Agencije i sustava zaštite
osobnih podataka, priprema i ažurira materijale – priopćenja za javnost i odgovarajuće medijske zapise za web, te ažurira
web-stranicu Agencije. Sudjeluje u izradi godišnjih izvješća o radu Agencije, primjenjuje propise o uredskom poslovanju
pri svakodnevnom radu, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.
Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij komunikologije, odnosa s javnostima ili srodni studij društvene struke
– znanje engleskog jezika
– znanje rada na računalu
– vozačka dozvola B-kategorije.
Sukladno odredbama članka 55. Zakona o radu (Narodne novine br. 93, 30. 7. 2014.) te odredbama članka 22. Pravilnika
o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka pripravnici su osobe koje se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su se
školovale.
Radni odnos s pripravnikom zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje državnoga stručnog ispita, na
određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– dokaze o ispunjavanju uvjeta (preslike),
– domovnicu (preslik),
– uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (preslik),
– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko
osiguranje,
– kraći životopis.
Agencija prema potrebi može s prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeru
znanja i sposobnosti iz poznavanja rada na računalu i osnova poznavanja engleskog jezika, te osnova poznavanja
područja zaštite osobnih podataka, na koju će kandidati biti pozvani telefonom ili e-poštom najmanje 5 dana prije
provjere.
U slučaju provjere znanja i sposobnosti Agencija će izvore za pripremu provjere znanja i sposobnosti objaviti na webstranici (http://azop.hr/info-servis) najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne
pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Najuspješniji kandidati pozivaju se
na razgovor.
Agencija kandidate može uputiti na psihološku i liječničku procjenu radne sposobnosti.
Na temelju priložene dokumentacije o ispunjavanju uvjeta natječaja, rezultata provjere znanja i sposobnosti, procjene
radne sposobnosti i razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.
Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana od objave u Narodnim
novinama na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, 10000 Zagreb, Ulica fra Grge Martića 14.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Agencija za zaštitu osobnih podataka

