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NATJEČAJ
za zapošljavanje
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

– jedan izvršitelj/ica na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu
Uvjeti: osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku
24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 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 vrtuću („Narodne novine“ broj 133/97. i 4/98).
Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa pod uvjetom:
- da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala i nalazi se
u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena
osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog
staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje
se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili
inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-

životopis,
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diplomu),
dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnica, osobna iskaznica),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje,
vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje
zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba bez radnog
iskustva duže od 30 dana,
kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje
poslova radnog mjesta na koje se prima.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora
kandidat će priložiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i
oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Općine Novo Virje i
oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Bregunica“.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u zatvorenoj omotnici s naznakom
„Za natječaj – odgojitelj/ica – stručno osposobljavanje za rad“, na adresu: Dječji vrtić
„Bregunica“, Drenovica 6, Novo Virje
Dječji vrtić „Bregunica“ Nov Virje zadržava pravo bez obrazloženja ne prihvatiti ni
jednu prijavu, odnosno poništiti natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati će biti pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom
roku.
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „BREGUNICA“ NOVO VIRJE

