DJEČJI VRTIĆ „BAMBI“ KAPTOL
Ulica češka k.br. 8,
34 334 Kaptol
e-mail: vrtic@opcina-kaptol.com
KLASA: 100-01/21-01/04
URBROJ: 2177/05-1-21/01
Kaptol, 02. kolovoza 2021.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine
broj 10/97, 107/07,94/13 i 98/19 ) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol objavljuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos radnika
1. POMOĆNI DJELATNIK/DJELATNICA U ODGOJNOJ SKUPINI/JASLICAMA
– 1 izvršitelj - određeno puno radno vrijeme
UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne
Novine 10/97, 107/07, 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i
stupnju ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Narodne Novine 133/97 )
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
-

životopis
preslika dokaza o završenoj stručnoj spremi
dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice )
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje (izvornik)
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela
navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne Novine
10/97, 107/07 i 94/13 ) –izvornik, ne starije od 6 mjeseci

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju
se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102.
stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjenju
traženih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.
Prava prednosti pri zapošljavanju ostvaruju se pri jednakim uvjetima.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam
(8) dana od dana objave, u zatvorenoj omotnici s naznakom:
Natječaj za pomoćnog djelatnika u odgojnoj skupini/jaslicama“
Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol
Ulica Češka 8
34334 Kaptol

Natječaj će biti objavljen u na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i
mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Bambi“ Kaptol.
Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će razgovor u
obliku intervjua.
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja intervjua, te popis kandidata ( inicijali imena i
prezimena, datum rođenja ), biti će objavljen na web stranici vrtića.
Kandidat koji ne pristupi prethodnom intervju, smatrat će se da je odustao od kandidature, tj.
da je povukao prijavu na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni na dječji vrtić „Bambi“ Kaptol kao voditelj zbirke
osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe
postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.
Dječji vrtić „Bambi“ Kaptol zadržava pravo djelomično ili u cijelosti u svako vrijeme poništiti
ovaj natječaj.

Predsjednica Upravnog vijeća
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