
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine
broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“, Uz pjacu 17,
21420 Bol dana 21. travnja 2022. godine objavljuje

NATJEČAJ

za prijem radnika na radno mjesto

VIŠA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI VODITELJ ,

neodređeno nepuno radno vrijeme (0,25)

Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN
10/97, 107/07, 94/13)

- završen preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša
stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni
diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva sukladno čl.24. stavak 7. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne
spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
(NN 133/97)
- poželjno radno iskustvo

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Prijave na natječaj podnose se na adresu dječjeg vrtića u roku 20 dana od dana objave
natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića (s naznakom – prijava za natječaj).

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
- dokaz o državljanstvu
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje/potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata
ne vodi kazneni i prekršajni postupak – ne stariju od dana objave natječaja
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave
dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na
internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne

informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju,
potražiti na sljedećoj poveznci :

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJA
VANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
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Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo poštom u roku osam (30)
dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu Dječji vrtić „Mali princ“, Uz
pjacu 17, 21420 Bol.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Osoba za kontakt je Breza Marinković, DV „Mali princ“, 098 412 175

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih
podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno zakonskim propisima.

Ovaj natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje,
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici DV „Mali princ“ Bol, dana 21. travnja 2022. godine.


