OSOBNE INFORMACIJE
Ime i prezime

KATARINA DEPOPE RADMAN

Adresa

Stjepana Radića 27, 32 100 Vinkovci

Telefon

+385 32 363 469

E-mail
Datum rođenja

Mobitel: +385 98 582 387

radman.katarina@gmail.com
25. ožujka 1979.

RADNO ISKUSTVO
Razdoblje
Naziv radnog mjesta
Opis zadataka i obveza
radnog mjesta

Naziv poslodavca

03/2008- u tijeku
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
rukovođenje radom Jedinstvenog upravnog odjela (JUO), briga o zakonitom i učinkovitom
radu JUO u odnosu na obveze načelnika i vijeća, davanje pravnih savjeta te pravno
mišljenje o aktima, zastupa po punomoći pred pravosudnim i upravnim tijelima, briga o
materijalno-tehničkim pretpostavkama poslovanja, briga o poslovima koji se odnose na
društveni standard djelatnika uprave, raspoređivanje radnih zadataka, te davanje upute
za rad, nadzor nad radom djelatnika odjela, donošenje akata u okviru svojih ovlaštenja,
praćenje propisa iz oblasti koje su u nadležnosti odjela, te predlaganje prijedloga novih
akata u svezi s radom odjela kao i poslovima, provođenje edukacije djelatnika, nadzor nad
projektnim fazama, pripremanje i izvršavanje plana edukacije i ocjenjivanja djelatnika,
provedba postupaka javne nabave (priprema dokumentacije za nadmetanje, provedba
postupaka, ugovaranje)

Općina Nuštar, Nuštar
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar

Razdoblje
Naziv radnog mjesta
Opis zadataka i obveza
radnog mjesta
Naziv poslodavca

03/2012- u tijeku
nacionalni stručnjak u II fazi Treninga trenera u sustavu javne nabave
organizacija predavanja, provođenje edukacije, izvođenje programa, vođenje grupa i
radionica na nacionalnoj razini (mjesto održavanja: Zagreb)

Internatonal Training Centre- International Labour Organisation
Torino (ITC-ILO), Italija

Razdoblje
Naziv radnog mjesta
Opis zadataka i obveza
radnog mjesta
Naziv poslodavca

05/2011- u tijeku
stručni suradnik na OECD/ SIGMA materijalu
usklađivanje materijala za potrebe edukacije profesionalaca s propisima EU Direktiva i
hrvatskog zakonodavstva

Internatonal Training Centre- International Labour Organisation
Torino (ITC- ILO), Italija
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Razdoblje
Naziv radnog mjesta
Opis zadataka i obveza
radnog mjesta
Naziv poslodavca

03/ 2012- u tijeku
predavač na Stručnom usavršanju ‘’Javna nabava’’
organizacija predavanja i vježbi u programu cjeloživotnog obrazovanja koji je verificiran
kao sveučilišni i akademski program (10 ECTS)

Ekonomski fakultet u Osijeku
Osijek

Razdoblje
Naziv radnog mjesta
Opis zadataka i obveza
radnog mjesta
Naziv poslodavca

09/ 2009- u tijeku
predavač u programu specijalističke naobrazbe u sustavu javne nabave
edukacija, trening

Presto Centar- Lingua, Osijek
Gundulićeva 5/III, Osijek
i
Ekonomski fakultet u Osijeku (od 05/2012)
Osijek

Razdoblje
Naziv radnog mjesta
Opis zadataka i obveza
radnog mjesta
Naziv poslodavca

12/ 2005- 03/2008
pravni savjetnik
pravni savjeti i pravno zastupanje, projektni menadžment, reinžinjering, upravljanje
promjenama i usklađivanje potreba djeltnika sa edukacijskim ciljevima reinžinjeringa

Ustanova za zdravstvenu njegu ‘’Mira Fernbach’’ i Centar za pomoć i njegu
‘’Primum’’
Križnog puta 75, Nuštar

Razdoblje
Naziv radnog mjesta
Opis zadataka i obveza
radnog mjesta
Naziv poslodavca

10/1999- 10/2003
direktor
planiranje i provedba razvojnog plana

Numerical Control d.o.o.
Udatnoga 8, Rijeka

Razdoblje
Naziv radnog mjesta
Opis zadataka i obveza
radnog mjesta
Naziv poslodavca

10/1999- 10/2003
pomoćnik voditelja projekta
prikupljanje i obrada podataka za potrebe projekta: razminiranja i uvođenja instituta
pravobranitelja za djecu u RH

UNDP- United Nations Development Programmes, Zagreb

EDUCATION AND TRAINING
Razdoblje
naziv ili titula
Područje obrazovanja

04/ 2011- 07/2011
trener u sustavu javne nabave
Multi-Beneficiary Project "Training in Public Procurement in the Western Balkans
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and Turkey" - Training of Trainers Phase I
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije
Razdoblje
naziv ili titula
Područje obrazovanja
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije

Razdoblje
naziv ili titula
Područje obrazovanja
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije

Razdoblje
naziv ili titula
Područje obrazovanja
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije

Razdoblje
naziv ili titula
Područje obrazovanja
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije

ITC- ILO, Torino, Italija

05/2010
Jačanje administrativnog kapaciteta Agencije za javno-privatno partnerstvo pri
provedbi novog zakonodavstva o javno-privatnom partnerstvu
javna nabava, javno- privatno partnerstvo
Projekt IPA 2007 Technical Assistance Facility - Twinning Light
(Agencija za javno- privatno partnerstvo, Europska komisija)
Zagreb
12/2009
specijalist javne nabave
javna nabava
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Zagreb
06/2009
trener u sustavu javne nabave
javna nabava
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave
Zagreb
06/2008
specijalistički program edukacije u sustavu javne nabave
javna nabava
Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministrarstvom gospodarstva, rada i
poduzetništva- Uprava za javnu nabavu
Zagreb

Razdoblje
naziv ili titula
Područje obrazovanja
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije
Razdoblje
naziv ili titula
Područje obrazovanja
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije
Razdoblje
naziv ili titula

09/ 2008- 11/2010
MBA
Human Resources Management
University of Liverpool, UK

07/2007
Interni audit ISO 2001: 1009
licenca za internog audita
TUV Croatia

June, 2006
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Područje obrazovanja
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije
Razdoblje
naziv ili titula
Područje obrazovanja
Naziv organizacije koja je
nositelj edukacije
Ostalo

Organizacijski razvoj i upravljanje ljudskim resursima
Stratego Group u suradnji s USAid Croatia

1997-2004
magistar prava (300 ECTS)
pravo
Pravni fakultet u Rijeci
Rijeka
Škola govorništva Odjela za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1995. 1997.)
Tečaj kliničkih vježbi na Pravnom fakultetu u Rijeci (2002.)
Diplomatska akademija, Dokumentacijski centar za ljudska prava, Ustavni sud i
Hrvatski sabor , Zagreb (veljača 2002.)
Rješavanje socijalnih problema nenasilnim putem- Zagreb, Institut za društvena
istraživanja (svibanj, 2002.)
'Pravo na pošteno suđenje i razumni rok', Novi Vinodolski (listopad 2002.)
'Dijalog za Europu' , Graz (ožujak 2003.)
Aknowledgement in Social Affaire (studijsko putovanje), Chicago, USA (travanj,
2003.)
Interni tečajevi za djelatnike UN-a : (1999.) Trainning for UN Volunteers, (2000.)
Mangement and PRing in International Organisations
Family Affaire, Kobenhagen, UNICEF (listopad, 2003.)
Upravljanje javnim mnijenjem i istraživanje tržišta, Udruga poslodavaca, Osijek
(listopad 2005.)
Radno pravni odnosi, Centar za poduzetništvo, Osijek (studeni 2005.)
Komunikacije u poduzetništvu, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (prosinac
2005.)
Rast i razvoj Vašeg poduzeća, Centar za poduzetništvo, Osijek (ožujak- listopad
2006.)
seminari u sklopu Hrvatske udruge odnosa s javnošću (HUOJ) (ožujak- travanj,
2006. )
Poduzetništvo 1. stupanj (3- dnevni seminar), HBOR i Fond za razvoj grada
Vukovara (ožujak 2006. )
Izrada komunikacijskog plana i krizno komuniciranje, Fond za obnovu i razvoj
grada Vukovara (travanj 2006.)
Organizacijski razvoj, UNDP Osijek (lipanj 2006.)
Komuniciranje- strategija, krizno, interno, Madison komunikacije (rujan 2006.)
Motivacija zaposlenika, Adizes Southeast Europe (listopad 2006. )
Public Procurement in EU, Zagreb (European Commission, 2012.)
Projekt IPA 2007- Edukacija pravnika o pravu okoliša (Vinkovci, 2012.)
i mnoštvo jednodnevnih seminara na temu upravljanja ljudskim resursima,
tematika iz prava- upravno pravo, radni odnosi, javna nabava)

ZNANJA I VJEŠTINE
Poznavanje stranih jezika
Samoprocjena

Razumijevanje
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Govor

Pisanje

Stupanj (*)

Engleski jezik
Talijanski jezik

Slušanje

Čitanje

napredno

C1

napredno

C1

napredno

B2 samostalni B2 samostalni B1

razvojno

B1

razvojno

B1

razvojno

temeljno

A1

početno

A2

početno

C2

korisnik

Španjolski jezik

A2
(*)

Socijalna znanja i vještine

Organizacijska znanja i
vještine

Računalna znanja i vještine
Ostala znanja i vještine

Vozačka dozovola
Dodatne informacije

temeljno

vrsno

Govorna
produkcija

C1

C2

vrsno

Govorna
interakcija

korisnik

A2

temeljno

A2

Common European Framework of Reference (CEF) stupnjevi

Timski rad: Radila sam u različitim radnim okruženjima (multinacionalno,
monogenderno, generacijski diversibilno) pa mi umijeće komuniciranja,
razumijevanja i koordiniranja u timu predstavlja izazov i zadovoljstvo.
Medijacijske vještine: Zbog radnog iskustva na različitim radnim mjestima stekla
sam umijeće prilagodbe i razvijene komunikacijske i socijalne vještine za
upravljanje u konfliktima,
Interkulturalne vještine: Iskustvo u Hrvatskoj i inozemstvo otvorilo mi je
mogućnosti razmjene iskustava i umijeće razumijevanja različitih pristupa.
Samostalno i kao dio tima organizirala sam radionice (dnevne, višednevne,
tjedne), konferencije. Održala sam in-house treninge sa prilagođenim treninzima
za potrebe korisnika.
Izvrsno poznavanje cjelokupnog Microsoft Office paketa
Odgovorna i ambiciozna osoba sa razvijenim komunikacijskim vjštinama, daljnji
cilj: profesionalno usavršavanje i osobno unapređenje
B kategorija
Preporuke dostupne na zahtjev.
• preko student servisa radila u : Protoklu Grada Rijeke, Istravino d.d. na
posebnim projektima (Dora, Porin),
• sudjelovala na konferencijama u svezi s javnom nabavom, koncesijom i JPP
(Zagreb, Osijek)
• član Izbornog povjerenstva Općine Nuštar na svim provedenim izborima i
referendumima od 2008. godine,
• vanjski stručni suradnik za lokalnu samoupravu (općine, županije, gradovi) i
ostala tijela javne uprave iz područja javne nabave.

stranica 5
životopis Katarina Depope Radman

