REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA
TRG SV. FLORIJANA 14a
48260 KRIŽEVCI
U KRIŽEVCIMA, 11.9.2017.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07, 94/13) i članka 68. Statuta Dječjeg vr_ća Čarobna šuma te prethodne Odluke
Upravnog vijeća, Dječji vr_ć Čarobna šuma raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
stručni suradnik-pedagog(m/ž) – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme
⁃

mjesto rada Križevci

Uvje_ za radno mjesto:
⁃
završen diplomski sveučilišni studij
⁃
položen stručni ispit
⁃
zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
⁃

da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz prijavu priloži_:
⁃

presliku uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

⁃

preslika radne knjižice

⁃

presliku domovnice

⁃

kratak životopis

Ako kandidat ostvaruje pravo prednos_ pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u
prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priloži_ rješenje o priznatom
statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod
jednakim uvje_ma.
Potvrde da osoba nije pravomoćno osuđena za neka od kaznenih djela ili neka od
prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni ni_ prekršajni postupak pribavit će Ustanova
po službenoj dužnos_ od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvje_ma mogu prijavi_ osobe oba spola sukladno

članku 13. Zakona o ravnopravnos_ spolova (NN 82/08) .
Rok za podnošenje prijava je od 11. 9. 2017- 18.9. 2017.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se
razmatra_. O rezulta_ma izbora prijavljeni kandida_ bi_ će obaviješteni u zakonskom
roku.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte ili osobno na adresu:
Dječji vr_ć Čarobna šuma, Sv.Florijana 14 a, Križevci s naznakom „za natječaj“
RAVNATELJ:
Darinka Vrbanec
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vr_ća Čarobna šuma
dana 11.9. 2017. godine.

