Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN
br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) Učenički dom
Križevci raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. Administrativni radnik/ca - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema - gimnazija
- položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti preslike sljedećih dokumenata:
- životopis
- svjedodžbu o završenom školovanju
- domovnicu
- dokaz o položenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave
(certifikat)
- potvrdu od mjerodavnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova na temelju
čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6
mjeseci).
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog
ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.
Na natječaj se mogu se javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne
novine“ broj 174/04., 92/05.,2/07.,107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. i 19/13.,
33/13., 148/13), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu
na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat/kinja ostvario/la pravo
prednosti pri zapošljavanju uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz
kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a i dokaz o tome na koji način
mu je prestala služba kod prethodnog poslodavca.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Učenički
dom Križevci, Ratarna 10, p.p. 37, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj“.
Rok za prijavu je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama
Učeničkog doma Križevci
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo
prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti obavješteni u zakonskom roku.
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