DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
35400 NOVA GRADIŠKA
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07 i
94/13)i čl. 49 Statuta dječjeg vrtića Nova Gradiška Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na
svojoj sjednici održanoj 03.12.2019. donijelo je

ODLUKU
o objavi natječaja za radno mjesto
ODGOJITELJ (M/Ž) PREDŠKOLSKE DJECE
1.

NA ODREĐENO VRIJEME

-

JEDAN (1) IZVRŠITELJ – PUNO RADNO VRIJEME –PROGRAM PREDŠKOLE u CERNIKU, najduže do 31.
svibnja 2020.

Uvjeti pod točkom 1:
• Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij
• Sveučilišni diplomski studiji ili specijalistički studij
• Odgojitelj predškolske djece
• Učitelj razredne nastave
• Položen stručni ispit
• Hrvatski državljanin
• Dokazi da ne postoje zapreke za osnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/97 i 94/13)
KANDIDATI ZA RADNA MJESTA ODGOJITELJA (M/Ž) DUŽNI SU PRILOŽITI :
1. Zahtjev – prijava na natječaj vlastoručno potpisana
2. Životopis
3. Domovnicu - preslika
4. Diplomu - preslika
5. Uvjerenje ili potvrdu o položenom stručnom ispitu
6. Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv istog/e ne vodi kazneni postupak i prekršajni postupak u
RH ( zapreke definirane čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – N. N. 10/97, 107/07 i
94/13 – ne starije od 6 mjeseci )
7. Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, dužni su se
pozvati na to pravo i uz zahtjev priložiti svu potrebnu dokumentaciju i imaju prednost u odnosu na
ostale osobe pod jednakim uvjetima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo
navedeno pravo)
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
8. ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNOPRAVNOM STATUSU ( Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj
evidenciji HZMO)
Na natječaj se mogu javiti oba spola.
Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 )dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene i nepotpisane prijave, te one dostavljene elektronskim putem neće
se uzimati u razmatranje.

Poslodavac zadržava pravo obavljanja inicijalnog razgovora i testiranja prijavljenih kandidata, a o
terminu će biti obaviješteni putem web stranice Vrtića (www.dvng.hr) i oglasne ploče Vrtića .
Prijavom na natječaj kandidati prihvaćaju odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka – privole za
prikupljanje , obrade osobnih podataka , objave podataka i opoziva privole koja se podnosi isključivo
putem pošte.
Izabrani kandidati biti će obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića (www.dvng.hr) i oglasne ploče
Vrtića u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke i podliježu zdravstvenom liječničkom pregledu.
Prijave na natječaj s obaveznom dokumentacijom podnose se isključivo putem pošte na adresu:
Dječji vrtić Nova Gradiška, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 35400 Nova Gradiška – s naznakom „za natječaj
– odgojitelj/ica na određeno – program predškole (puno radno vrijeme) za Cernik“.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez
obrazlaganja poništenja ili ne prihvaćanja.
Klasa: 112-07/19-01/01
Urbroj: 2178/15-380-01/01-19Nova Gradiška, 06.12.2019.
Natječaj objavljen: Oglasna ploča DV i Internet stranica DV,Oglasna ploča i Internet stranica HZZ
Nova Gradiška

