DJEČJI VRTIĆ MORE
Marohnićeva 12, Rijeka
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,
107/07 i 94/13) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2020. godine), Upravno vijeće
Dječjeg vrtića More raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
Rehabilitator - odgojitelj
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Uvjeti: -završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij edukacijske-rehabilitacije ili logopedije
- znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka
- položen stručni ispit
Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih
djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja):
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju )
b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju)
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u
prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim
uvjetima. Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na
natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje
ili potvrda o priznatom statusu, potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u
vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod
prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.)
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim
dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona
navedene
na
internetskoj
stranici
Ministarstva
hrvatskih
branitelja
Republike
Hrvatskehttps://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić More može prikupljati, koristiti i
obrađivati njihove podatke isključivo u svrhu provođenja natječajne procedure, a sukladno odredbama
Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018.godine o zaštiti pojedinaca u
svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji
uređuju područje zaštite osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave
natječaja na adresu: Dječji vrtić More, Marohnićeva 12, Rijeka s naznakom „Za natječaj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela potpunu i
pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na
natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni. Vraćanje natječajne dokumentacije vrši
se na zahtjev kandidata.

