Savez samostalnih sindikata Hrvatske okuplja oko 100.000 radnika sindikalno
organiziranih u 20-ak sindikata privatnog i javnog sektora. Naša je misija štititi i
unapređivati radnička prava svojih članova i članica, kao i svih radnica i radnika. To
činimo kroz dijalog, aktivizam i zagovaranje. Naša je vizija rad po mjeri čovjeka, a naše
vrijednosti su pravednost, jednakost, solidarnost i zajedništvo. SSSH je član Europske
konfederacije sindikata (ETUC) i Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC).

Natječaj za radno mjesto

Pravni zastupnik/ca
Opis poslova:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

pružanje pravne pomoći i zastupanje
radnika – članova udruženih sindikata na
području zaštite njihovih individualnih i
kolektivnih radnih i socijalnih prava pred
nadležnim sudovima, uključujući pripremu i
podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, tužbi,
podnesaka i svih redovnih i izvanrednih
pravnih lijekova, te zastupanje radnika na
ročištima pred nadležnim sudovima,
upravnim tijelima i arbitražama
pravno savjetovanje radnika – članova
sindikata udruženih u SSSH, sindikalnih
povjerenika i članova radničkih vijeća
sudjelovanje u pregovorima radi sklapanja
kolektivnih ugovora
pružanje pravne pomoći iz područja zaštite
sindikalnih prava i sloboda
kontaktiranje s poslodavcima, posebno u
postupcima mirnog rješavanja sporova
podnošenje prijedloga za otvaranje
stečajnih postupaka
podnošenje prijedloga za otvaranje
stečajnih postupaka
sudjelovanje u edukaciji sindikalnih i
radničkih predstavnika na području radnog i
socijalnog prava
učlanjivanje radnika u sindikate udružene u
SSSH

Mjesto rada:
•

Zagreb (4 dana u tjednu) i Sisak (1 dan u
tjednu)

Uvjeti:
•
•
•
•
•

VSS, diplomirani pravnik/ca ili
magistar/magistra struke
odlično poznavanje engleskog jezika
odlično poznavanje rada na računalu (MS
Office, internet)
vozačka dozvola B kategorije
dvije godine iskustva u struci

Potrebne vještine i osobine:
•
•
•
•
•

motivacija za sindikalni rad
interes za radno-socijalna pitanja
dobre komunikacijske vještine
spremnost na učenje i stručno usavršavanje
sposobnosti timskog rada, ali i samostalne
organizacije radnih zadataka

Prednosti:
•
•
•

položen pravosudni ispit
iskustvo na području radnog prava
iskustvo u zastupanju pred sudovima

Uvjeti zaposlenja:
•

ugovor na neodređeno vrijeme

•

puno radno vrijeme

•

plaća 10.500 bruto/7.350 kn neto

Kandidati koji temeljem životopisa i motivacijskog
pisma uđu u uži izbor bit će pozvani na testiranje i
razgovor.

Prijave sa životopisom i motivacijskim pismom
dostavite na adresu natjecaj@sssh.hr
najkasnije do 19. lipnja 2022. g.

