Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine „ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 )
te članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, a temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Vladimir Nazor" Daruvar sa svoje 6 sjednice od dana 8. 11. 2021. godine, Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar
raspisuje dana 9. 11. 2021. godine:
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos:
ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj M/Ž - na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, zamjena do povratka na rad
privremeno postojećeg radnika
Na natječaj se može javiti pripravnik
-

-

-

Uvjeti za radno mjesto:
Prema odredbama čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj
10/97,107/07,94/13,98/19) te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju
stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN 133/97)
Razina obrazovanja: Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja
predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s
ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja.
Položen stručni ispit (osim za osobu koja se javlja na natječaj kao pripravnik)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti :
- životopis (vlastoručno potpisan),
- dokaz o državljanstvu,
- dokaz o stručnoj spremi,
- presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (osim za osobu koja se javlja kao pripravnik)
- uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/98, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od 1 mjeseca,
- preslika osobne iskaznice,
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a),
Kandidati koji će se u natječaju pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su
priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno
članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj
121/2017,98/19 i 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prva dužna je uz
prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaj te ovisno o kategoriji koja se pozva
na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Rok za podnošenje prijave:
Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom u omotnici s naznakom „Natječaj za
odgojitelja/icu – NE OTVARATI“ ili osobnim dolaskom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji
vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, Ljudevita Gaja 46/1, 43500 Daruvar Preslike traženih priloga ne moraju biti
ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente Na natječaj
se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08; 69/17). Nepotpune i
nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam)
dana od dana donošenja odluke. Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18) i Uredbe
(EU) 2016/679., navedeni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu natječaja za posao te se u druge svrhe neće
koristiti.
Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07,94/13,98/19 ) ovaj javni
natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici http://www.dvvn.hr/ Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, te na web
stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 9.11.2021.godine.
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