
 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 
raspisuje 
 
 
 

N A T J E Č A J 
 
 
za popunu radnog mjesta IV. vrste (spremačica), u radnom odnosu na 
određeno vrijeme (zamjena za bolovanje radnice), uz uvjet probnog rada od mjesec 
dana, u Odjelu za zaštitu i održavanje imovine Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu. 
 
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu): 

- NSS (osnovna škola), 
- najmanje 1 godina radnog iskustva,   
- probni rad 1 mjesec. 
 

Prijavi treba priložiti: 
1. životopis s preslikom domovnice i rodnog lista;  
2. presliku svjedodžbe;  
3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO); 
4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). 

 
Prijava se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.               
Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi- za natječaj 
(spremačica). 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Prijave mogu podnositi osobe oba spola. 
 
 
 
                                                                                            Hrvatska akademija   
                                                                                            znanosti i umjetnosti 
                                                                                                                 Zagreb 
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