Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi
(„Narodne novine“ br. 61/18) ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec,
Matice hrvatske 1, Čakovec, OIB 92517782053, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
za radno mjesto pomoćni radnik/ca u kuhinji – 1 izvršitelj
Uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje
Probni rad u trajanju mjeseca dana.
Za radno mjesto uvjet je da ne postoji zapreka iz članka 213. Zakona o socijalnoj
skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17,98/19, 64/20 i 138/20).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- zamolbu (vlastoručno potpisanu),
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
- svjedodžba o završenom osnovnoškolskom obrazovanju,
- dokaz o radnom stažu na dan predaje prijave (elektronički zapis HZMO-a)
- potvrda o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan
predočiti izvornik.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete može se
provesti testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.
Kandidati koji ne pristupe testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Na web stranici Doma objavit će se mjesto i vrijeme održavanja testiranja.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju
prema posebnim propisima dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i
priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu
na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
natječaju.
Pismene prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku
od (osam) 8 dana, poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice
hrvatske 1, 40000 Čakovec, sa naznakom „Natječaj za pomoćnog radnika/cu u
kuhinji“.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne
osobe Čakovec kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i
obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim
propisima.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem webstranice: www.domzastarije-ck.hr.
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