TAJNIK/ICA ZAJEDNICE
Radno mjesto
Mjesto rada: KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:
•
•

Smjena - prijepodne
Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 6.12.2018.
Natječaj vrijedi do: 13.12.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo: 5 godina
Ostale informacije: Opis poslova: vođenje kompletnih tajničkih poslova zajednice.
Uvjeti: VŠS, smjer društvenih znanosti
Dodatna znanja i vještine: tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje istih poslova od ovlaštene
zdravstvene ustanove po odabiru kandidata, potvrda o nekažnjavanju za kaznena djela protiv
imovine,opće sigurnosti ljudi i imovine i protiv službene dužnosti (ne starije od 6 mjeseci),najmanje
zvanje vatrogasnog časnika,prednost imaju osobe koje su već radile na tim poslovima u vatrogasnom
sustavu.
U prijavi za javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave(ime i
prezime,oib,datum i mjesto rođenja,adresu stanovanja,broj telefona te po mogućnosti adresu
elektroničke pošte.
Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti zamolbu i životopis,dokaz o stručnoj spremi(preslika
svjedodžbe/diplome),dokaz o državljanstvu(preslika domovnice),dokaz o radnom iskustvu na

poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka(preslika rješenja,ugovora o
radu,rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima –
svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao,stupanj stručne
spreme i struku utvrđenu za obavljanje tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavlja
navedene poslove.)
Isprave se prilažu u neovjernoj preslici,a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o
priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u vrijeme trajanja
ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (ugovor,rješenje,odluka).
Prednost kod zapošljavnja imaju osobe koje su već radile u vatrogasnom sustavu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se
razmatrati.O
rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac
Poslodavac: VATROGASNA ZAJEDNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Kontakt: pismena zamolba: Gažanski trg 11, 47000 Karlovac

