
Natječaj: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
 
 
Mjesto rada: ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  
Naknada za prijevoz: U cijelosti  
Natječaj vrijedi: 1.2.2016. - 14.2.2016. 
Razina obrazovanja: •Viša ili prvostupanjska •Fakultet, akademija, magisterij, doktorat 
Uvjeti: 
 stručni prvostupnik/provstupnica ili magistar/magistra rudarstva, geologije,šumarstva, agronomije, ekologije, 

biologije, zaštite okoliša,održivog razvoja te geoinženjerstva (smjerovi hidrotehnika i  inženjerstvo okoliša) 
 aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu 
 položen vozački ispit B kat 
 služenje softverskim paketom (Microsoft Office ili Open office). 
 Stručno osposobljavanje obuhvaća slijedeće poslove: 
 praćenje važećih propisa i zakona RH iz područja zaštite okoliša, 
 sudjelovanje i edukacija u vođenju i rješavanju prijavljenih slučajeva građana na servis Zeleni telefon za područje 

Međimurske županije,  
 praćenje i edukacija o važećim propisima i direktivama EU iz područja zaštite okoliša (naglasak na Arhušku 

konvenciju),  
 sudjelovanje u organizaciji i provedbi javnih događanja Udruge (radionice, izložbe, edukacije) te pripremanje 

izvještaja o provedenom,  
 sudjelovanje i vođenje edukativnih seminara Udruge,  
 sudjelovanje u edukacijskim programima Udruga te razvojnih agencija koji se odnose na pripremu, provedbu i 

vođenje projekata iz fondova EU,  
 pružanje pomoći pri sastavljanju i distribuciji publikacije o aktivnom sudjelovanju građana u području zaštite 

okoliša i prirode,  
 pružanje podrške voditeljima programa/projekata Udruge u pripremi, provedbi te administriranju projektnih 

aktivnosti,  
 sudjelovanje te pružanje pomoći u pripremi projekata Udruge iz fondova EU,  
 sudjelovanje i praćenje javnih rasprava Procjene utjecaja na okoliš i Strateške procjene utjecaja na okoliš,  
 praćenje Studija utjecaja na okoliš, postupaka procjene utjecaja na okoliš te izdanih rješenja i zaključaka za 

zahvate iz područja zaštite okoliša i prirode,  
 sudjelovanje i rad na informiranju i osiguravanju sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima 

procjene utjecaja zahvata na okoliš, 
 sudjelovanje te edukacija u vođenju i rješavanju prijavljenih slučajeva građana na servis Zeleni telefon za 

područje Međimurske županije,  
 suradnja sa središnjim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te 

relevantnim institucijama kod rješavanja slučajeva prijavljenih na servis Zeleni telefon,  
 edukacija o informacijskom sustavu zaštite okoliša u RH,  
 sudjelovanje u izradi edukativno-informativnih materijala za građane Međimurske županije iz područja 

gospodarenja otpadom. 
 
 
Zamolbu i životopis dostaviti na adresu: Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec ili na e-mail: zeonobilis@yahoo.com . 
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