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Hrvatska udruga medicinskih sestara 
Croatian Nurse Association 
Sortina 1a, 10 000 Zagreb, Hrvatska/Croatia●URL: www.hums.hr●E-mail: hums@hums.hr 

Radno mjesto: ADMINISTRATIVNI REFERENT U SREDIŠNJEM UREDU HUMS-a 

Mjesto rada: ZAGREB, Sortina 1a 

Broj traženih radnika: 1 

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 

Način rada: 2 smjene 

Naknada za prijevoz: U cijelosti 

Natječaj vrijedi od: 17. 2. 2020. 

Natječaj vrijedi do: 24. 2. 2020. 

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu, prema potrebi i izvan Ureda 

 

Razina obrazovanja: 

 Viša ili prvostupanjska 

 Fakultet, akademija, magisterij 

 

Strani jezici: Engleski jezik (napredni stupanj) 

Informatička znanja: potrebno je izvrsno poznavanje MS Office alata; napredno poznavanje Excela 

Vozački ispit: Kategorija B 

Radno iskustvo: 1 godina 

Opis poslova:  

 Evidencija članstva u bazi podataka Udruge 

 Komunikacija s predsjednicima stručnih društava i podružnica 

 Komunikacija s članovima HUMS-a 

 Komunikacija sa sponzorima i donatorima te vođenje evidencije sponzorskih i donatorskih 

ugovora 

 Evidencija prisutnih na stručnim skupovima u organizaciji stručnih društava/podružnica 

HUMS-a 

 Suradnik u organizaciji Kongresa HUMS-a i ostalih središnjih događanja 

 Pisanje ponuda, zamolbi za donacije 
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 Uredska korespondencija 

 Administrativni poslovi 

 Vođenje i arhiviranje ostale uredske dokumentacije 

 Komunikacija s državnim i gradskim tijelima u suradnji s voditeljem Središnjeg ureda i 

odgovornom osobom 

 

Druga znanja i vještine: komunikativnost, želja za učenjem, multitasking, snalažljivost. 

Kandidati su prilikom prijavljivanja na natječaj dužni dostaviti sljedeće dokumente: 

 zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu) 

 životopis  

 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome) 

 domovnicu 

 uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se Hrvatskoj udruzi medicinskih 

sestara, Sortina 1a, 10 020 Zagreb s naznakom „Natječaj za posao – Administrativni referent u 

Središnjem uredu HUMS-a“ od 22. veljače do 29. veljače 2020. godine poštom ili osobno. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Poslodavac: Hrvatska udruga medicinskih sestara 

Kontakt:  

 Mobitel: 091 486 7111 

     e-mail: hums@hums.hr  
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