DJEČJI VRTIĆ ROŽICA
UPRAVNO VIJEĆA
Na temelju odredbe članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Rožica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rožica na svojoj 15. sjednici
održanoj dana 25.03.2019. godine raspisuje

NAT JE ČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - jedan (1) izvršitelj na određeno puno radno
vrijeme – do povratka odsutne radnice
UVJETI: prema čl. 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u
dječjem vrtiću (NN 133/97).
Uz pisanu, vlastoručno potpisanu, prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
- Životopis
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO,
ne starija od dana objave ovog natječaja
- Domovnicu
- Osobnu iskaznicu
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne
starije od dana objave ovog natječaja
Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju prema pozitivnim propisima RH dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prednosti.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada izabrani kandidat će
obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku na adresu:
Dječji vrtić Rožica, Augusta Šenoe 3, 49214 Veliko Trgovišće.
Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja i preuzimanju dokumentacije kandidati će biti obaviješteni putem
mrežne stranice Vrtića http://www.djecji-vrtic-rozica.hr/ u roku od osam (8) dana od dana donošenja
Odluke o izboru kandidata.
Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje,
mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Rožica dana 27.03.2019. godine.

