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ODGOJITELJ/ICA
 
Radno mjesto
 
Mjesto rada:  ZAGREB

Broj traženih radnika:  1

Vrsta zaposlenja:  Na određeno; zamjena

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme

Smještaj:  Nema smještaja

Naknada za prijevoz:  U cijelosti

Natječaj vrijedi od:  4.10.2018.

Natječaj vrijedi do:  12.10.2018.

Uvjeti na radnom mjestu:  Rad na jednom mjestu

 
Posloprimac
 
Razina obrazovanja:  Viša ili prvostupanjska

Stručni ispiti:  Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE

Radno iskustvo:  Nije važno

Ostale informacije:  Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, i 94/13) Upravno vijeće

Dječjeg vrtića «Trnoružica» raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica, rad na određeno
vrijeme. 
Uvjeti: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme
stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97). 
- Završen preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna
sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja. 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti preslike slijedećih dokumenata: 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu 
- potvrda s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO 
- životopis 
- dokaz o položenom stručnom ispitu 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela navedena u čl. 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13), ne starije od mjesec dana. 
- Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaz kojim dokazuju to pravo. 
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (NN 121/17) i čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u
prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih 
branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843) 
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju

https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843
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osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom. 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja 
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na adresu: Dječji vrtić «Trnoružica», Zagreb, Rusanova 11,
poštom ili osobnom predajom. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, putem mrežne  stranice i  oglasnih
ploća Vrtića.

 
Poslodavac
 
Poslodavac:  DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA

Kontakt:  pismena zamolba: Rusanova 11, 10000 Zagreb

 

 

 
(https://gov.hr)

 

 (https://hr-hr.facebook.com/HrvatskiZavodZaZaposljavanje)      (https://www.linkedin.com/company/hrvatski-zavod-za-

zapo-ljavanje-hzz---croatian-employment-service-ces-)      (https://twitter.com/hzz_hr)   

(https://www.youtube.com/channel/UCzpi28kLfsfYljcV324LHog) 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Sva prava pridržana, © Copyright 2016 
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Tehnička podrška korisnicima: 
burzarada@hzz.hr (mailto:burzarada@hzz.hr) 
Call centar: +385 1 6444 000
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