
 

 

 

Temeljem članka 8. Izjave o osnivanju društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički 
Ivanec, Matije Gupca 12, OIB: 97160346104, od 18. svibnja 2018.  godine  te Odluke Skupštine 
društva od 12. srpnja 2022. godine   raspisuje se : 
 

N A T J E Č A J 

ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 
PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. 

 
I. 

Za izbor i imenovanje direktora društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. može biti imenovana 
osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove: 

• VSS  tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni 
naziv   sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, 

• najmanje 10 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u struci,  

• radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu, 

• nekažnjavanost, 

• aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije, Internet, e-mail), 

• vozačka dozvola B kategorije. 
 
Uz navedene uvjete prednosti su: 

• iskustvo na poslovima gospodarenja otpadom 

• iskustvo na poslovima financija i knjigovodstva,  
 

II. 

Uz prijavu (u kojoj moraju naznačiti i kontakt broj ili e-mail) na natječaj kandidati su dužni dostaviti: 

• životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima, 

• presliku domovnice, 

• presliku diplome, 

• preslik radne knjižice (e-radna knjižica), 

• izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. 
Zakona o trgovačkim društvima  

• dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim položajima ( ugovor o radu, rješenje o rasporedu, 
potvrda poslodavca,….) 

• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca. 

III. 

Direktor društva prima se na rok od 4 godine. 

 

 



 

 

IV. 

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na internetskim stranicama 
društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.  (www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr), 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te u tjednom tisku – Podravski list.  

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se poštom ili 
neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu:  

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 7/I, 48000 Koprivnica,  
u zatvorenoj omotnici  s naznakom  

„Natječaj za radno mjesto direktora društva“. 
- NE OTVARAJ  

 
V. 

O rezultatima natječaja bit će obaviješten odnosno kontaktiran svaki kandidat zasebno. 

VI. 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor, a poziv s točnim danom i satom 
za obavljanje razgovora bit će vidljiv na internetskim stranicama  društva Piškornica – sanacijsko 
odlagalište d.o.o. te će se kontaktirati svaki prijavljeni kandidat koji ispunjava formalne uvjete posebno 
na kontakt broj iz prijave. 

VII. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. 
 

 
 

http://www.piskornica-sanacijsko-odlagaliste.hr/

