Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) Dječji vrtić „Slatki potok“,Trg
Mate Lovraka 11,43 270 Veliki Grđevac, raspisuje
NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu
ODGOJITELJ/ica - 1 izvršitelj/ica-puno radno vrijeme ,na određeno vrijeme u trajanju od 12
mjeseci
UVJETI:
•
•

VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja
predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj
predškolske djece,
VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske
djece- stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske
djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima- odgojitelj predškolske djece,
nastavnik predškolskog odgoja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i
Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme
ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu priložiti:
- životopis
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
dosadašnjem radnom iskustvu
- potvrda HZZ-a da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i da
nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la
- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne
starije od 3 mjeseca:
a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
b. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak
čl.25. st.4.)
(Kandidat/kinja, koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi
pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
Zakonu. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidatelkinje
samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku
l.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine br.l2l/l7), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom (preslika ili original) je osam dana od
dana objave natječaja , osobno ili poštom, na adresu:Dječji vrtić“Slatki potok“,Trg Mate Lovraka
11, 43 270 Veliki Grđevac uz naznaku“Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa“ .
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.
Napomena:
Ovaj natječaj je objavljen je na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici
Vrtića i oglasnoj ploči Vrtića dana 09.04.2019. god.

