DJEČJI VRTIĆ KUTINA
KUTINA, A. Cesarca 4a
Klasa: 112-07/17-01/2
Urbroj: 2176-67-17-1
Kutina, 29.03. 2017.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.94/13), članka
55. Statuta Dječjeg vrtića Kutina i suglasnosti Upravnog vijeća ravnateljica raspisuje
NATJEČAJ

-za obavljanje poslova javnog rada
- Zaštita i očuvanje okoliša u objektima: Neven, Košuta, Maslačak, Bubamara,
Tratinčica, Pčelica i Leptirić (m/ž)- 6 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme
Ciljne skupine:
Dugotrajno nezaposlene osoba je osoba koja se sukladno odredbama Zakona o
posredovanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 12/13, 153/13) vodi u
evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 12
mjeseci.
Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom
položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:
1. Bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s
invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade
osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji,
odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja
zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada
etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila
stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za
pristup stalnom zaposlenju
2. mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
3. mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
4. mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
5. osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
6. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
Uz pismenu prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja)
- kopiju domovnice
Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje - Područni ured Kutina.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavit na adresu:
Dječji vrtić Kutina, 44 320 Kutina, Augusta Cesarca 4a s naznakom:

,,NATJEČAJ JAVNI RADOVI- ZAŠTITA I OČUVANJE OKOLIŠA U OBJEKTIMA, NEVEN,
KOŠUTA, MASLAČAK, BUBAMARA, TRATINČICA, PČELICA I LEPTIRIĆ,,
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom

R a v n a t e l j i c a:
Sandra Todorov

