DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
MARIJANCI

O G LA S
ZA ZAPOŠLJAVANJE
Naziv radnog mjesta:

Vatrogasac u DVD-u Marijanci – na neodređeno vrijeme, uz probni
rad od 2 (dva) mjeseca – 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto:
Određeni člankom 21. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).
Prednost pri zapošljavanju u slučaju istih uvjeta ima kandidat koji je aktivni član DVD-a Marijanci.
Uz prijavu na oglas priložiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
Domovnicu
Presliku vozačke dozvole
Dokaz o stečenom zvanju u dobrovoljnom vatrogastvu
Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci, u izvorniku
Zamolbu za sklapanje ugovora o radu sa životopisom

Izabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, za potrebe poslodavca obvezan je dostaviti
izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove) dostavlja izabrani
kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu. Troškove liječničkog pregleda
snosi poslodavac. Ako se pregledom utvrdi da nema odgovarajuće tjelesne i duševne sposobnosti s
kandidatom se neće zasnivati radni odnos.
Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o
tome biti dostavljena pisana obavijest. Osoba ima pravo prigovora na obavijest sukladno stavku 3.
članku 12. Zakona o upravnom postupku.
Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će provedena
prethodna provjera vještina i kompetencija (selekcijski postupak) putem testiranja. Ako kandidat ne
pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere vještina i kompetencija (selekcijski postupak), kao i
imena kandidata koji ispunjavaju fomralne uvjete iz natječaja, bit će objavljeno na oglasnoj ploči
DVD-a Marijanci najmanje 5 dana prije testiranja.
O rezultatima provedenog postupka će kandidati biti obavješteni pismenim putem u roku pet dana
od dana donošenja odluke o izboru. Kandidat ima pravo prigovora na odluku sukladno stavku 3.
članak 12. Zakona o općem upravnom postupku.
Prijave se dostavljaju poštom na adresu Trg sv. Petra i Pavla 2A, 31555 Marijanci ili osobno putem
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marijanci (Kralja Zvonimira 2, Marijanci), svakog radnog
dana od 08,00 do 14,00 sati, u zatvorenim omotnicama.
Rok za prijavu:

Deste dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči DVD-a Marijanci i
oglasnoj ploči Općine Marijanci zaključno sa 21. lipnjem 2019. godine do
14,00 sati.

URBROJ: 01-02-19-11
Datum objave: 11. lipanj 2019. godine
UPRAVNI ODBOR DVD-a MARIJANCI

