
H RVATSKT zAVoD zA zAPoSunvnur r
REGIONALNI URED ZAGREB

www.hzz.hr

DJEEJI VRTIC MAKSIMIR

ALEJA ANTUNA AUGUSTINEICA 4
l OOOO ZAGREB

POTREBEZA RADNlCIMA

Broj biltena: 100 ZAGREB, 23.5.2018

Posloprimac

Razina obrazovanja: ViSa ili prvostupanjska, rwratr,

ODGOJITELJ/ICA

Radno mjesto

Brol:1619577

Mjesto rada: ZAGREB

Broj traZenih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na odredeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

SmjeStaj: Nema smjeitaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natjedaj vrijedi od: 23.5.2018

Natjedaj vrijedi do: 1 .6.2018

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu



Strudni ispiti: Potreban poloZen strudni ispit; ZA ODGOJITELJA PREDSKOLSKE DJECE

Radno iskustvo: Nije vaZno

Ostale informacije:
Opis poslova: poslovi odgojitelja/ice.
Razina obrazovanja: sukladno 61.24. Zakona o pred5kolskom odgoju iobrazovanju (NN 10/97,
107107 i 94113) i Pravilniku o vrsti strudne spreme strudnih djelatnika te vrsti i stupnju strudne
spreme ostalih djelatnika u dje6jem vrti6u (NN 133197)
PoloZen strudni ispit.
Prema 61. 24. i dl. 25. Zakona o pred5kolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107107 i 94113) i

Pravilniku o vrsti strudne spreme strudnih djelatnika te vrsti i stupnju strudne spreme ostalih
djelatnika u djedjem vrtidu (NN 133197)
Za ogla5eno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijavitreba priloZiti: dokaze o strudnoj spremi, poloZenom strudnom ispitu, radnom staZu(ispis iz
evidencije staZa HZMO), domovnicu i Zivotopis, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni
postupak za djela iz dl. 25.st.1 . Zakona o predikolskom odgoju i obrazovanju ne starije od mjesec
dana.
Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapo5ljavanja prema posebnim propisima duZne su
u prijavi na natjedaj pozvati se na to pravo te priloZiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu.
Osoba koja moZe ostvariti pravo prednosti prema dl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i dlanovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121117) i dl.9.Zakona o
profesionalnoj rehabilitacijiizapo5ljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157113 i

152114) duZna se u prijavi na natjedaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapo5ljavanja u skladu s dl. 102.Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i dlanovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natjedaj duZna je
priloZiti osim dokaza o ispunjavanju traZenih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelii.oov.hr/zaposliavanie-843i843
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapoSljavanja u skladu s dl.9.Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapo5ljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natjedaj duZna je,

osim dokaza o ispunjavanju traZenih uvjeta, priloZiti i dokaz o utvrdenom statusu osobe s
invaliditetom.
O ishodu natjedaja djedjivrtii 6e izvijestiti kandidate u roku 8 dana od dana dono5enja odluke.
Natjedaj 6e biti objavljen na web stranici i oglasnim plodama Vrti6a.

Poslodavac

Poslodavac: Djedji vrtii Maksim ir

Kontakt: pismena zamolba: ALEJA ANTUNA AUGUSTINe tCn +, 10000 ZAGREB

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUZEN JE SAVJETNIK:

NEVENKO MARKOVIC
ZAGREB, 23.5.2018


