Grad Đurđevac
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku KLASA: 910-01/18-06/11, URBROJ:519-05-2-2-2/5-18-46, od
24.08.2018.godine, Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac,
KLASA:601-05/19-01-13; URBROJ: 2137-58/19-02-12 od 19.03.2019.godine i
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog
socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
Projekt UP.02.2.2.08.0019 „Maslačak za sve“ od 21.09.2018.godine u.z. ravnateljica
Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos spremača/ice na određeno, nepuno radno vrijeme u
Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu
Projekta „Maslačak za sve“

Broj traženih osoba: 1 izvršitelj
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme do 21.03.2021.godine, - nepuno
radno vrijeme, 4 sata dnevno, Projekt "Maslačak za sve" iz programa „Unapređenje
usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“.
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno - poslijepodne
Mjesto rada: poslovi će se obavljati u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac
Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam:
- završena osnovna škola
- vozački ispit B kategorije
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka
25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97.,
107/07. i 94/13.).

Grad Đurđevac
Uz pisanu zamolbu kandidati/kinje su dužni priložiti:
•
životopis,
•

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

•
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, preslika važeće
osobne iskaznice, preslika putovnice),
•
uvjerenje da protiv kandidata/kinje nije pokrenut te da se ne vodi kazneni
postupak, ne starije od 6 mjeseci,
•
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje o nekažnjavanju, odnosno
ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (izjavu nije potrebno ovjeravati)
•

preslika vozačke dozvole za B kategoriju.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog
ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Pisane prijave uz naznaku Prijava na natječaj za spremača/icu „Maslačak za sve“
dostaviti na adresu: Dječji vrtić „Maslačak“, Tina Ujevića 1, 48350 Đurđevac.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac dana 21.03.2019. godine.
KLASA: 112-01/19-01-04
URBROJ:2137-58/19-01-01
U Đurđevcu 21.03.2019.godine

Ravnateljica
Marija Čupen Tomica
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