DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2
35400 NOVA GRADIŠKA
Temeljem članka 26. točke 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97,
107/07 i 94/13), te čl. 49. Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova
Gradiška donijelo je na svojoj sjednici održanoj 10.7.2020.

ODLUKU
o objavi natječaja za radno mjesto
POMOĆNI KUHAR – M/Ž
1.

NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME - 1 izvršitelj U DJEČJEM VRTIĆU „ZVONČIĆ“NOVA
KAPELA– uz probni rad od 30 dana

KANDIDAT ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR (M/Ž) DUŽAN JE PRILOŽITI :
1. Zahtjev – prijava na natječaj vlastoručno potpisana
2. Životopis
3. Domovnicu ( dokaz o državljanstvu RH)
4. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe)
Uvjeti: NKV, završena osnovna škola
Radno iskustvo nije potrebno.
5. Dokaz o radnom iskustvu ( potvrda HZMO s osobnim podacima i podacima o stažu)
6. Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv istog/e ne vodi prekršajni ili kazneni 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 mjesec dana ).
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 ima prednost u odnosu na ostale
osobe pod jednakim uvjetima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno
pravo).
Popis dokaza u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih
branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 )dana od dana objave natječaja.
Nepotpune, nepravovremene i nepotpisane, te prijave dostavljene elektronskim putem neće ući u
razmatranje.
Poslodavac zadržava pravo obavljanja inicijalnog razgovora i testiranja prijavljenih kandidata , a o
terminu će biti obaviješteni na e-mail adresu koju navedite u životopisu.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Izabrani
kandidat podliježe liječničkom zdravstvenom pregledu.
Prijavom na natječaj kandidati prihvaćaju odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka – privole za
prikupljanje , obradu osobnih podataka, objave podataka i opoziva privole koja se podnosi isključivo
putem pošte.
Prijave na natječaj s dokumentacijom isključivo putem pošte na adresu: Dječji vrtić Nova Gradiška,
Trg dr. Franje Tuđmana 2, 35400 Nova Gradiška – s naznakom „za natječaj – pomoćni kuhar“
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
Ur. broj: 2178/15-380-01/01-20-__
Nova Gradiška, 17.08.2020.

Natječaj objavljen: Oglasna ploča DV,Oglasna ploča i Internet stranica HZZ Nova Gradiška

Ravnateljica:

