Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i
64/20. ) Obrtnička škola Osijek raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

•
•

Spremačica – 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme – zamjena odsutnog
djelatnika.
Mjesto rada: Osijek

UVJETI:
•

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, završena
najmanje osnovna škola, te nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno
članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
•
•
•
•
•

Životopis,
Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika svjedodžbe),
Domovnica,
Uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci,
Elektronički zapis o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužne su to
navesti u prijavi i priložiti sve potrebne dokaze.
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka
103.stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(NN
121/17.).
Poveznica
na
internetsku
stranicu
Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su
potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20D
OKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Priložene preslike ne vraćamo. Prijave putem e-pošte neće biti razmatrane.
Rok za prijavu je osam dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i
vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj zajedno s prilozima, te koja ispunjava uvjete iz
natječaja. Kandidat je dužan u prijavi navesti osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa
prebivališta, odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, naziv radnog mjesta na
koje se kandidat prijavljuje. Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju
uvjete ovog natječaja biti će pozvani na testiranje. Lista kandidata objavljuje se na web stranici
Škole, kao i područje provjere, te vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere.
Kandidat koji nije pristupio testiranju, smatra se da je odustao odnosno povukao prijavu na javni
natječaj.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj omotnici s
naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu:
Obrtnička škola Osijek, Trg bana Josipa Jelačića 24 Osijek.
O izboru kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o izboru na internet stranici Škole
http://ss-obrtnicka-os.skole.hr/natjecaji u roku od 15 dana od dana izbora.

