Na osnovu članka 22. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
općine Rakovica i članka 18. Pravilnika o radu, ravnateljica Ustanove raspisuje
NATJEČAJ ZA POPUNU SLIJEDEĆEG RADNOG MJESTA:

1.

Radnik/radnica na revitalizaciji javnih površina, zaštiti kulturnih dobara i očuvanju prirode
(m/ž) 3 izvršitelj/ica na odreĎeno vrijeme (javni rad)

Uvjeti:
- Završeno osnovnoškolsko obrazovanje
Uz prijavu (zamolbu) za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
-

životopis
presliku domovnice
presliku osobne iskaznice
potvrdu o nekažnjavanju nadležnog suda (ne stariju od 6 mjeseci)

Posao radnog mjesta obavljat će se u Novoj Kršlji, Baraćeve špilje.
Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti
spolova. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje
je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestala služba kod
prethodnog poslodavca (preslika).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje. Natječaj je objavljen na stranicama HZZ-a 02. svibnja 2017. godine i na službenoj internet
stranici Ustanove; zadnji dan roka za podnošenje prijave je 10. svibnja 2017. godine. Prijave se šalju na adresu:
Javna ustanova Rakovica, Nova Kršlja bb, Rakovica 47245, sa naznakom: „Natječaj za radno mjesto – javni
rad“.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim
na natječaj. Sa prijavljenim kandidatima obaviti će se intervju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
KLASA: 132-01/17-01/02
URBROJ: 2133/16-03-02/01-17-1
Nova Kršlja, 02. svibnja 2017. godine
Ravnateljica
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