DJEČJI VRTIĆ „TROGIR“
SV. PETRA 8, TROGIR 21220
Klasa:112-02-01/16-01/537
Ur.br.: 2184-17-16-1
U Trogiru, 12. 09. 2016.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
i čl. 50 Statuta Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir, Upravno vijeće donijelo je odluku o raspisivanju:

NATJEČAJA
za radno mjesto
1. odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece na neodređeno vrijeme s punim radnim
vremenom (1 izvršitelj/izvršiteljica)

POTREBNI STRUČNI UVJETI:
-

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku
o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i
prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti
adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:
-

-

Životopis
Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Dokaz o položenom stručnom ispitu
Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju kaznenog niti prekršajnog
postupka, ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13)
potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
dosadašnjem radnom iskustvu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na
adresu:
Dječji vrtić „Trogir“, Sv. Petra 8, 21220 Trogir,
s naznakom:
1.

„natječaj za odgojitelja “.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena putem web stranice vrtića www.vrtic-trogir.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića dana 12. 09. 2016. te na mrežnoj
stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. 09. 2016. (zaključen: 19. 09.
2016.).

