O nama

Dobrodošli na stranice Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje!

HRVATSKI INSTITUT ZA

BANKARSTVO I OSIGURANJE

H.I.B.O.

Na temelju članka 40. stavak (1) Statuta Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje, Upravno
vijeće je donijelo Odluku kojom se raspisuje
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NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

na rok od 4 godine

1 izvršitelj

(nije reizbor)

Ravnateljem Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje, temeljem članka 38. stavak (2)
Statuta, može biti imenovana osoba koja, pored općih zakonskih uvjeta, ispunjava i slijedeće
uvjete:

-

visoka stručna sprema (poželjan doktorat znanosti)
radno iskustvo najmanje 5 godina
aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
hrvatsko državljanstvo
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Ponudu s dokazima o udovoljavanju općim zakonskim uvjetima i posebnim uvjetima ovog
natječaja, kratku radnu biografiju, te program rada Instituta za naredno mandatno razdoblje,
potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana nakon objave natječaja, na adresu:

Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

10000 Zagreb, Boškovićeva 7a,

s naznakom „Za natječaj - ne otvarati“.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana nakon isteka roka za podnošenje
ponuda na natječaj.

---------------------------------------------------
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Raduje nas što ćemo biti vaši domaćini, bilo da ste s nama jer ste se već uvjerili da smo vaš
pouzdani partner, ili samo iz radoznalosti da nas upoznate i vidite možete li nam se obratiti u
budućnosti.

Osnovani smo 1996. godine kao samofinancirajuća i neprofitna institucija pod okriljem poslovnih
banaka, osiguravajućih društava, Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, Hrvatske
gospodarske komore, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Financijske agencije, radi pružanja
standardiziranih oblika obrazovanja bankovnom i širem financijskom sektoru.

Ukupni troškovi poslovanja pokrivaju se isključivo kotizacijama polaznika.

Upravljačka tijela Instituta su Upravno i Programsko vijeće; Upravno vijeće čine predstavnik
Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, poslovnih banaka i osiguravajućih društava,
dok su članovi Programskog vijeća priznati stručnjaci i znanstvenici iz područja financija.

Institut je osnovan s ciljem pružanja usluga i razvoja sljedećih područja:
- Edukacija
- Vođenje projekata
- Izdavaštvo

Temeljna premisa djelovanja je pažljivo utvrđivanje obrazovnih potreba svakog od naših
klijenata. Na taj način stvaramo portfelj općih i specijalističkih obrazovnih programa koji stalno
razvijamo i nadopunjavamo kako bismo mogli pružiti uslugu koja se od nas očekuje.

4/4

