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Zadruga za etično financiranje članica je Federacije europskih
etičnih i alternativnih banaka s misijom osnivanja svoje etične
banke. Trenutno zadruga broji oko 1300 članova, što fizičkih što
pravnih osoba, te je već sada usmjerena na suradnju među
članovima i investiranje u njihove projekte. Ovim putem Zadruga,
a temeljem isteka mandata, raspisuje natječaj za odabir novog
upravitelja/ice.
Pozicija upravitelja/ice ZEF-a podrazumijeva visoko motiviranu
osobu koja je spremna sudjelovati u stvaranju novih odnosa u
poslovanju, biti u stalnoj komunikaciji s velikim brojem partnera i
zadrugara, organizirati komunikacijske i poslovne procese koji
obuhvaćaju širok spektar ekonomskih aktivnosti i sektora, te
osigurati kvalitetan tim unutar Zadruge za provođenje projekata, a
istovremeno brinuti o financijskoj održivosti Zadruge, kao i o
ispunjenju njezine misije i ciljeva koje strateški donosi skupština
na prijedlog Upravitelja/ice i tima.
Opis posla U
 pravitelj/ica Zadruge za etično financiranje
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Vođenje poslova Zadruge, predstavljanje Zadruge prema
drugim entitetima i javnosti, razvoj poslovanja Zadruge
sukladno viziji i misiji, te odlukama skupštine
Predlaganje plana i programa rada skupštine
Podnošenje izvješća o radu i financijskih izvješća skupštini
Predlaže skupštini raspodjelu dobiti i način pokrivanja
gubitaka
Odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Zadruge i za
pravovremenu izradu njezinih financijskih izvješća
Donosi opće i pojedinačne akte kojima se reguliraju prava i
obveze radnica iz radnog odnosa u Zadruzi
Skrbi o zakonitosti rada Zadruge i njenih članica i radnica
Poduzima sve pravne radnje i druge aktivnosti radi ostvarenja
ciljeva radi kojih je Zadruga osnovana
Informira članice Zadruge o radu Zadruge

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

Obavještava skupštinu Zadruge o radu Zadruge, sudjeluje na
sjednicama skupštine te predlaže donošenje odluka u vezi
rada Zadruge
Priprema odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti
skupštine te izvršava odluke koje skupština donese u okviru
svoje nadležnosti
Redovno surađuje i izvještava Nadzorni odbor o ostvarivanju
programa rada, o poslovnoj
politici,
o
rentabilnosti
poslovanja, o tijeku poslova, prihodima i rashodima
Aktivno radi na širenju članstva Zadruge
Zastupa skupštinu Zadruge, te nadzire poslovanje u
povezanim društvima kojih je Zadruga vlasnik.
Potrebne kvalifikacije
OBAVEZNI UVJETI

I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Poznavanje područja poslovanja Zadruga, te općenito
vođenja poslovnih procesa trgovačkih društava
Prethodno radno iskustvo u području djelovanja Zadruge s
posebnim naglaskom na zadrugarske poslovne modele i
financijski sektor
Poznavanje zadrugarskog prava i financijskog sektora
Aktivno znanje
engleskog jezika u govoru i pismu (barem
razina B2)
Analitičke i organizacijske sposobnosti, te sposobnosti
upravljanja kompleksnim projektima i timovima
Dobre komunikacijske vještine
Razumijevanje principa zadrugarstva
Razumijevanje sustava vrijednosti ZEF-a
POŽELJNI UVJETI

I.
II.
III.
IV.
V.

Poznavanje još jednog europskog jezika (barem razina B2)
Vozačka dozvola B kategorije
Napredno poznavanje rada na računalu
Timski igrač
Član Zadruge prije trenutka prijave na natječaj

ZEF NUDI
I.
II.
III.

Izazovno radno
okruženje
Sudjelovanje u
stvaranju novih modela poslovanja u
Hrvatskoj i šire
Atraktivne uvjete zapošljavanja
definirane
kroz
menadžerski ugovor
Svaki od uvjeta mora biti pokriven dokazom ili izjavom
kandidata. Konačnu odluku o izboru donosi Skupština na
prijedlog Nadzornog odbora.

