
Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači", Split
Brune Bušića 30
21000 Split

Klasa: 112-01117-01/01
Urbroj: 2181-81-17-01111
Split, 29. studenog 2017. g.

Na temelju članka 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (xNarcdne novine»
br. 32/17 ) i članka 96. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split, ravnateljica
Centra donosi Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA
za slijedeća radna mjesta:

1. UČITELJ
Uvjeti:

1 izvršitelj/lea na neodređeno puno radno vrijeme

- završen prediplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja
edukacij sko-rehabilitacij skih znanosti ili integrirani preddiplomski i
diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje
ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS
bodova ili četverogodišnji dodiplomski studij kojim je stečena visoka
stručna u skladu s ranijim propisima

- položen stručni ispit

2. FIZIOTERAPEUT
U jeti:

1 izvršitelj/lea na neodređeno puno radno vrijeme

- završen stručni studij fizioterapije ili srednjoškolsko obrazovanje za
fizioterapeutskog tehničara

- položen stručni ispit

3. ADMINISTRATIVNI REFERENT 1 izvršitelj/lea na neodređeno puno radno
vrijeme

Uvjeti:
- završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office Excel i Word)
- jedna godina radnog iskustva

4. ČIST AČICA
Uvjeti: 2 izvršitelja/lee na neodređeno puno radno vrijeme

- završeno osnovnoškolsko obrazovanje



Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
a natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br.
174/04,92/05,02/07,107/07,65/09,137/09,146110, 55111,140112,33113, 148/13 i92114)
ili drugog posebnog zakona, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti
original rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdu o
nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te
dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca
(rješenje, ugovor i sl.). Navedeni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima
U prijavi na natječaj obvezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i
mjest rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
a) životopis,
b) dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžba),
c) dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja),
d) dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice i/ili potvrda Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda ili drugi
odgovarajući dokaz o stečenom radnom iskustvu),

e) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
f) rodni list
g) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije

starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave
natječaja u Narodnim novinama.
U slučaju potrebe izvršit će se testiranje a kandidati će o tome biti naknadno obaviješteni.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti
obaviješteni u zakonskom roku.

;~
'/. \,,\JuUJ J o:

/ ~\,.., '-:'

[: 2 Ravnateljica
\: - ,JURAJBor.r~~l.. I V

, Snježana Co)~,rf
. ~.~r=S ?O~d;


