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Temeljem odluke Upravnog odbora Gospodarske komore Grada Mostara (GK Mostar) o otvaranju dva 

mjesta za studentsku praksu u GK Mostar objavljuje se  

NATJEČAJ 

Za obavljanje stručne studentske prakse za akademsku 2014./2015. godinu 

 

GOSPODARSKA KOMORA GRADA MOSTARA 

Gospodarska komora Grada Mostara djeluje kao udruženje poslodavaca s osnovnim ciljem poticanja 

razvoja poduzetničkog okružja i očuvanja poslovnog morala. 

Ova organizacija ima za cilj zajedničkim snagama gospodarstvenika razvijati aktivnosti i provoditi 

projekte koji mogu doprinijeti razvoju Grada Mostara, kao snažnog regionalnog gospodarskog i 

urbanog regionalnog centra. 

Zajedničkim djelovanjem tvrtke članice Gospodarske komore Grada Mostara doprinose općem 

razvoju, te kroz otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje dodane vrijednosti doprinose unaprjeđenju 

Grada Mostara ali i šire regije.  

 

OPIS POSLA 

Dužnosti 

 Organizacija radnih sastanaka, sjednica, te različitih susreta GK Mostar 

 Uspostavljanje i održavanje komunikacije s tvrtkama članicama GK Mostar 

 Razvoj i održavanje sustava arhiviranja poslovanja GK Mostar 

 Korištenje računala za održavanje baza podataka GK Mostar 

 Sudjelovanje u osvježavanju informacija na službenim web stranicama GK Mostar 

 Sudjelovanje u izradi projektnih prijedloga GK Mostar i provedbi projektnih aktivnosti 

 Prevođenje razgovora i dokumenata koje će voditi i izrađivati njemački stručnjak zaposlen u 

GK Mostar 

Trajanje stručne prakse 

 Ukupno trajanje stručne prakse jeste između 6 (šest) i 12 (dvanaest) mjeseci  

 Fleksibilno radno vrijeme 

Financijska naknada za obavljanje stručne prakse 

 Mjesečni iznos financijske naknade koju će odabrani kandidat primati za obavljanje stručne 

prakse jeste 200 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) 

Vrijednost stručne prakse 

 Stjecanje radnog iskustva 

 Izgradnja široke mreže kontakata 

 Stjecanje novih znanja i vještina 

 Mogućnost putovanja 

 Stjecanje formalnih preporuka za kasnije zaposlenje 

 Mogućnost izgradnje vlastitih kapaciteta i daljnjeg usavršavanja 
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UVJETI 

 Student/ica 3. i 4. godine 

 Izvrsno poznavanje engleskog i njemačkog jezika u govoru i pismu 

 Izvrsno poznavanje rada na računalu 

 Komunikativnost, pouzdanost, fleksibilnost, proaktivnost i želja za osobnim i profesionalnim 

razvojem  

 

PROCES PRIJAVE 

Studenti su dužni priložiti sljedeće dokumente prilikom prijave na natječaj: 

1. Pismo motivacije 

2. Pismo preporuke 

3. Životopis (Curriculum Vitae)  

1. Potvrdu o studentskom statusu (upisanoj akademskoj 2014./2015. godini) ovjerenu od strane 

studentske službe matičnog fakulteta u Mostaru 

Gospodarska komora Grada Mostara zadržava pravo na zahtjev za dostavom dodatne dokumentacije 

od odabranih kandidata ukoliko se ukaže potreba za istom.  

 

NAPOMENE 

Prijave na natječaj potrebno je poslati putem e-maila (office@komora-mostar.ba) najkasnije do 

ponedjeljka 24.11.2014. godine. 

Nepotpune (prijave koje ne budu sadržavale potpunu dokumentaciju navedenu u daljnjem tekstu) i 

nepravodobne prijave (prijave koje budu podnesene nakon gore navedenog vremenskog roka) neće biti 

razmatrane. 

Ured GK Mostar obavijestit će odabrane kandidate o daljnjim koracima procesa selekcije i procesa 

provedbe studentske prakse. 

 

 

 

 

 

 

Nadamo se kako ćemo zajedno s Vama nastavljati i dalje graditi kapacitet potreban za rast i 

razvoj našega grada i šire regije! 

 

  Vaša, 

Gospodarska komora Grada Mostara 
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