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ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA
Radno mjesto
Mjesto rada: LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 11.12.2020.
Natječaj vrijedi do: 19.12.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Potrebna zvanja: predškolski odgoj
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; ZA ODGOJITELJA
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Upravno vijeće
Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac” Labin raspisuje:
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE
♦ dva (2) izvršitelja/ice – na određeno radno vrijeme, zbog dužeg odsustva radnika
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme
stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 137/97)
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- životopis u izvorniku,
- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
- preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita
- uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena djela u izvorniku, (ne starije od 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju
- uvjerenje o nekažnjavanosti za prekršajna djela u izvorniku (ne starije o 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju
- potvrdu Centra za socijalnu skrb u izvorniku (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanja), (ne starija od 6 mjeseci)
- preslika domovnice
- elektronički zapis o radno pravnom statusu u izvorniku (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=110487921
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Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to
pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (NN 121/17) i članka 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 člankom 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/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu
osobe s invaliditetom.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom
osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se
smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog
postupka.Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s
obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom
kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog
postupka.Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” kao voditelj zbirke osobnih podataka može
prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom, preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić «Pjerina
Verbanac» Labin, Prilaz Kršin 2, 52220 Labin s naznakom: «za natječaj-odgojitelj/ica».
Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Ukoliko se na natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, može se provesti procjena prijavljenih kandidata koji ne
ispunjavaju uvjete.
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom
postupku.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Zadržava se pravo poništenja natječaja.

Poslodavac
Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC
Kontakt:
• pismena zamolba: Prilaz Kršin 2, 52220 Labin
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(https://gov.hr)
(https://hr-hr.facebook.com/HrvatskiZavodZaZaposljavanje)
ljavanje-hzz---croatian-employment-service-ces-)

(https://www.linkedin.com/company/hrvatski-zavod-za-zapo-

(https://twitter.com/hzz_hr)

(https://www.youtube.com/channel/UCzpi28kLfsfYljcV324LHog)
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