DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
Josipa Pucekovića 2, VELIKA GORICA
KLASA: 112-01/17-01/09
URBROJ: 238/31-76-01-17-2
Velika Gorica, 25. kolovoza 2017.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07
i 94/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), Dječji vrtić Velika Gorica, Velika Gorica na temelju odluke
Upravnog vijeća od 25.08.2017. godine objavljuje:
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
odgojitelj - 1 izvršitelj (zamjena), rad na određeno puno radno vrijeme
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti
i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- VŠS, odgojitelj predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja ili sveučilišni prvostupnik
struke ili stručni prvostupnik struke,
- položen stručni ispit.
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Priložiti: pisanu zamolbu
- kratak životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o stručnom ispitu,
- Domovnicu,
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana objave natječaja)
- uvjerenje / potvrdu da pristupnik natječaju nije pod istragom (ne stariju od dana objave
natječaja),
- preslik osobne iskaznice.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, te priložiti propisane dokaze i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2, 10410 Velika Gorica
Prvi dan natječaja je: 25. 08. 2017.
Pristupnik na natječaj koji bude izabran, u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o
ispunjenju uvjeta u originalu ili ovjerenoj preslici.
Nepravodobne, neuredne, nesukladne i prijave zaprimljene elektronskim putem neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Velika Gorica
www.vrtić-vg.hr.
Ravnateljica:
Irena Kozmić, dipl. defektolog

