
STRUČNI/A SURADNIK/ICA U ODJELU ZA RAZVOJ 
GOSPODARSTVA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1269817  

 
Mjesto rada: ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: Djelomično  

 
Natječaj vrijedi od: 21.10.2015  

 
Natječaj vrijedi do: 28.10.2015  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat  

 
Ostale informacije:  

 
Ostale informacije:  
 
Uvjeti:  
- potrebno zvanje: magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvene znanosti- ekonomija. 
- aktivno znanje engleskog jezika (u govoru i pismu) 
- aktivno znanje rada na računalu (OFFICE) 
- uvjeti koje kandidati moraju zadovoljavati za stručno osposobljavanje za rad. 
 
U razdoblju stručnog osposobljavanja polaznik će steći opća znanja iz područja strateškog 
planiranja i regionalnog razvoja s naglaskom na pripremi projekata financiranih iz EU fondova, 
osobito vezana na: 
 
- identifikaciju potrebe za projektom, 
- usvajanje projektnog načina razmišljanja, 
- pripremu projektne dokumentacije, 
- praćenje i identifikaciju prikladnih natječaja- kao i osnovna znanja vezana uz provedbu projekata 
financiranih iz EU fondova. 
 
Stručno osposobljavanje za rad obuhvaća slijedeće poslove: 
 
- prikupljanje i sistematizacija statističkih podataka iz područja gospodarstva i ažuriranje 
relevantnih baza podataka iz domene gospodarstva, 
- sudjelovanje u informiranju poduzetnika o dostupnim izvorima financiranja i mogućnostima prijave 
na programe i javne pozive, 



- sudjelovanje u pripremi projektnih prijava poduzetnika za sufinanciranje, 
- sudjelovanje u pripremi projekata za jačanje poduzetničkog okruženja, 
- sudjelovanje u aktivnostima promocije ulagačkih potencijala Međimurske županije i suradnje s 
potencijalnim i postojećim ulagačima, 
- sudjelovanje u aktivnostima praćenja razvoja poslovnih zona, 
- sudjelovanje u provođenju projekata financiranih iz vanjskih izvora obavljanjem poslova 
administracije, 
- prisustvovanje na edukacijama i seminarima vezanim za tematiku EU fondova i poduzetništva, 
- sudjelovanje na sastancima s poduzetnicima, 
- podrška u organizaciji edukativnih aktivnosti i javnih događanja koje provodi agencija, 
- priprema članaka za medijske objave, 
- ostali poslovi po nalogu mentora. 
 
Način prijave kandidata: poslati motivacijsko pismo, životopis na hrvatskom i engleskom jeziku u 
Europass obliku i presliku diplome putem e-maila: redea@redea.hr ili poštom Čakovec, 
B.J.Jelačića 22.  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE REDEA društvo s ograničenom 
odgovornošću za regionalni razvoj i poslovne usluge  

 
Kontakt: pismena zamolba: Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22  

 
 

Hrvatski zavod za zapošljavanje  
Sva prava pridržana © 2015, www.hzz.hr  


