Туристичка организација општине Бач
Трг др Зорана Ђинђића 4, 21420 Бач
Тел. и факс: 021 772 222
Е-mail: turizambac@gmail.com
На основу Одлуке Управног одбора ТОО Бач број: 01- 63/2018 од 16. маја 2018.
Године, Управни одбор Туристичке организације општине Бач расписује:

КОНКУРС

За избор и именовање директора Туристичке организације општине Бач
За директора Туристичке организације може бити именовано лице које поред
општих законских услова испуњава и посебне услове:
1. Стечено високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама , специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету (доказ диплома о
завршеном факултету)
2. Радно искуство од четири године, од чега најмање две године на
руководећим пословима (копија радне књижице или потврда послодавца)
3. Да познаје рад на рачунару (уверење о завршеном курсу или копија
индекса о положеном испиту из информатике)
4. Добро познавање Енглеског језика (уверење о завршеном курсу или
копија индекса са оценом о положеном испиту)
5. Да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству)
6. Да нема законских сметњи за именовање (потврда о некажњавању коју
издаје МУП – Суд)
7. Да поседује организационе способности што доказује приложеним
CV-ем.
Опис послова: Директор представља и заступа Туристичку организацију,
организује и руководи радом Туристичке организације, извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, стара се о законитости
рада, одговоран је спровођење програма рада Туристичке организације, одговоран је за материјално-финансијско пословање Туристичке организације, врши
друге послове утврђене законом и Статутом Туристичке организације.
Мандатни период директора траје 4 (четири) године.
Као доказ о испуњењу тражених услова, доставља се документација наведена
у загради.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу „ALO“ као и на
интернет страници Туристичке организације општине Бач.
Пријаве са доказима о испуњености услова се достављају на горе наведену
адресу у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за директора ТОО Бач“
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
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