Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama (NN 141/12) ravnateljica Doma za starije osobe “Medveščak“ Zagreb, Trg Drage Iblera 8.,
raspisuje
N A T J E ČA J
za radno mjesto:
-

PORTIR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1
(jednog) mjeseca .

Uvjeti:
1. Završeno osnovnoškolsko obrazovanje
2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
3. Poznavanje rada na računalu
4. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13 i 152/14)
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. zamolba sa životopisom
2. dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)
3. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)- preslika
4. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu
te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave
natječaja u Narodnim novinama , na adresu: Dom za starije osobe „Medveščak“ Zagreb, Trg
Drage Iblera 8, s naznakom: - „Natječaj za radno mjesto –„PORTIR“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prije izbora kandidata prijavljenih na natječaj koji u potpunosti ispunjavaju uvijete sukladno
dostavljenoj dokumentaciji mogu se provjeriti i njegove stručne i radne sposobnosti.
Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi povjerenstvo koje za to ovlasti ravnatelj na jedan ili
više slijedećih načina:
-testiranjem kandidata(provjera znanja na računalu)
-određivanjem kandidatima da obave neki posao
-razgovor s kandidatima/intervju (provjera komunikacijskih vještina)
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o
izboru putem web stranice Doma „Medveščak“ Zagreb www.dom-medvescak.hr .
Dom „Medveščak“ Zagreb pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati
nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema
kandidatima.
Dom za starije osobe „ Medveščak “ Zagreb

