UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
RATARNA 10
--------------------------------------KLASA: 112-01/21-01/02
URBROJ: 2137-28-01-21-1
Križevci, 13. siječnja 2021.
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, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) te
članka 3, 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu Križevci
ravnateljica Učeničkog dom Križevci, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos za radno mjesto
- ekonom/skladištar – neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, probni rad 3 mjeseci - 1
izvršitelj
Mjesto rada: Učenički dom Križevci, Ratarna 10, 48260 Križevci
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- Poslove ekonoma/skladištara može obavljati osoba koja ima završenu srednju stručnu spremu,
SSS (ekonomskog ili komercijalnog smjera)
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. vlastoručno potpisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju;
2. vlastoručno potpisan životopis;
3. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi);
4. presliku dokaza o državljanstvu;
5. presliku elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
6. presliku uvjerenja o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije
od 6 mjeseci od dana objave natječaja.
Preslike traženih dokumenata prilažu se u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti originalne ili ovjerene preslike
dokumenata.
Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za
osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom
zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), pozivaju
se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze
propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za
%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18.) dužni

su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu
ispravu o invaliditetu, na temelju koje osoba može biti upisana u očevidnik zaposlenih s invaliditetom
te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor,
sporazum i sl.) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48.f. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94.,
108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi
te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje,
ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu
Križevci.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će provesti usmeno vrednovanje
kandidata razgovorom (intervju).
U prijavi na natječaj kandidat navodi adresu elektroničke pošte na koju će mu biti dostavljena
obavijest o datum i vremenu testiranja.
Na mrežnoj stranici Učeničkog doma https://www.ucenicki-dom-krizevci.hr objavit će se područje
povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja
vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja vrednovanja najmanje pet (5) dana prije
dana određenog za vrednovanje.
Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu vrednovanja, o
odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Doma
https://www.ucenicki-dom-krizevci.hr i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o
pojedinim fazama natječaja.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o
zaštiti podataka (NN 42/18,) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom
kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati
isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Pisane prijave podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Učeničkog doma Križevci poštom ili osobno (u
zatvorenoj koverti) na adresu: UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, RATARNA 10, 48260 KRIŽEVCI, s
naznakom „za natječaj – ekonom/skladištar“
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja
ne smatra se kandidatom u postupku natječaja, a Dom ne obavještava ovu osobu o razlozima zašto se
ne smatra kandidatom natječaja.
Natječajna dokumentacija se ne vraća.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka
za
podnošenje
prijava
putem
mrežne
stranice
Učeničkog
doma
Križevci
https://www.ucenicki-dom-krizevci.hr

Natječaj je objavljen dana 13. siječnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Učeničkog doma Križevci i
otvoren je do dana 21. siječnja 2021.godine.

Ravnateljica
Snježana Majić

