Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N., broj
10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića „Latica“, Upravno vijeće
Dječjeg vrtića „Latica“, Zadar raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju M/Ž na određeno vrijeme
(do povratka radnice s rodiljnog dopusta)
Uvjeti:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13)
kandidati trebaju uz pisanu prijavu priložiti sljedeću dokumentaciju (preslike
dokumenata):
- životopis
- dokaz o završenoj osnovnoj školi
- uvjerenje o osposobljavanju za poslove njegovatelja/ice
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
- dokazi o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N., br. 10/97, 107/07 i 94/13), ne
starije od 6 mjeseca od oglašavanja natječaja:
1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(čl.25, st.2)
2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi
prekršajni postupak (čl.25, st.4)
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu
dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(N.N.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s navedenim dokumentima dostaviti na adresu:
Dječji vrtić „Latica“, Ulica Nikole Tesle 14 E, 23000 Zadar, s naznakom „za Natječaj“
O rezultatima će kandidati biti obaviješteni objavom Obavijesti o izboru kandidata
za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju M/Ž na mrežnim
stranicama Dječjeg vrtića „Latica“, www.dv-latica.hr (Natječaji za zapošljavanje,
Obavijesti o izboru kandidata)
Natječaj traje od 5.06.2019. do 12.06.2019.

