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Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike 

Hrvatske dana 15. studenog 2022. godine objavljuje 

 

 

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA RADNO MJESTO ORGANIZATOR/ICA 

STRUKTURIRANOG DIJALOGA 

 

 

Radno mjesto financirano je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program 

„Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u sklopu projekta „Analiza društvenih faktora koji 

utječu na kvalitetu života braniteljske populacije-smjernice za budućnost“. Zbor udruga 

veterana hrvatskih gardijskih postrojbi nositelj je projekta, a Zajednica udruga hrvatskih branitelja 

liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske je partnerska organizacija. 

 

Natječaj traje od 15.11. do 20.11.2022. godine, a radni odnos na puno radno vrijeme zasniva se 

na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca (od 01. prosinca 2022. godine do 31. ožujka 2023. 

godine) 

 

Kratki opis radnog mjesta:  

Organizator/ica strukturiranog dijaloga zadužen/a je za poslove: organiziranje okruglog stola i 

panel diskusije u Splitu, na temu „Zdravstvena skrb za branitelje u RH“, komunikaciju s 

istraživačima s Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar koji će prethodno istražiti ovu temu, 

određivanje redoslijeda i vremena izlaganja sudionika okruglog stola, izradu elaborata 

učinkovitosti liječenja branitelja s PTSP-om, koordinaciju volonterima, pozivanje zainteresiranih 

pripadnika ciljane skupine, tehničku organizaciju u skladu s preuzetim projektnim ugovornim 

obvezama.  

 

Uvjeti za prijavu:  

- SSS, VŠS, VSS 

- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office) 

- stručne, radne, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine 

 

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:  

- zamolba (motivacijsko pismo)  

- životopis  

- dokaz o završenoj stručnoj spremi  

 

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a odgovarajući kandidati bit će pozvani na 

razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina, o kojem terminu će se kandidati 

posebno obavijestiti. Za kandidata koji bude pozvan/a na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne 

pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na ovaj natječaj.  

 

 

 

ZAJEDNICA 
UDRUGA  HRVATSKIH  BRANITELJA  LIJEČENIH OD 

POSTTRAUMATSKOG  STRESNOG  POREMEĆAJA RH 
 

UNION OF ASSOCIATIONS OF CROATIAN DEFENDERS 
TREATED FROM PTSD REPUBLIC OF CROATIA 

                                



10000 ZAGREB, Avenija Dubrovnik 10, mob.: 098/269936; 099/3278974; žiro-račun 2360000-1101922325 

Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje – „Organizator/ica strukturiranog 

dijaloga“ dostavljaju se elektronskom poštom na e-mail: zuhblptsprh@gmail.com ili poštom na 

adresu Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja 

Republike Hrvatske, Avenija Dubrovnik 10, 10 000 Zagreb. 

 

Za sva pitanja prije samoga slanja prijavne dokumentacije možete nam se obratiti putem 

navedenog službenog e-maila ili na telefon 01 292 11 95.  

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

 

 

Predsjednik 

Tihomir Trešćec 
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