Na temelju članka 26. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97., 107/07.,
94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jelsa“ , raspisuje natječaj za radno mjesto

1. ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA
na neodređeno nepuno radno vrijeme
-

jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno / 4 sata dnevno

UVJETI za radno mjesto:
-

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni 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 – VŠS medicinska sestra

-

Najmanje 3 godine radnog staža u struci
Položen vozački ispit „B“ kategorije

-

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi , Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih
djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.
Vozački ispit: B kategorije

-

Prema članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 94/13)
-

ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24.ovog Zakona , natječaj će se
ponoviti u roku od pet (5) mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja
radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete.

PROBNI RAD: 90 dana
Uz PRIJAVU na natječaj potrebno je priložiti:
-

-

Životopis
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije
od 6 mjeseci
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl.25
st.2
b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak
u smislu čl.25 st.4
Dokaz o hrvatskom državljanstvu

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave s naznakom „za natječaj“ i obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ JELSA , Jelsa 194 , 21465 Jelsa (Za natječaj)
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jelsa“ Jelsa, zadržava pravo poništenja natječaja.
Natječaj je objavljen __________ godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Jelsa.
Jelsa, 23.08.2018.
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