Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 86/12., 94/13., 152/14. i
7/17.), Medicinska škola Bjelovar objavljuje
NATJEČAJ
ZA POPUNU RADNOG MJESTA
- TAJNIK/ICA ŠKOLE – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
Uvjeti natječaja:
Opći uvjeti prema Zakonu o radu (NN broj 93/14 i 127/17) i uvjeti prema Zakonu o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,
86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.):
a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij
javne uprave
b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)
Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- domovnicu
- uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kandidatkinja je dužan/dužna predočiti
izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev Škole.
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na
to pravo i imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu
na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) dužni su u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a
koja su objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POP
IS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJ
AVANJU.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola ravnopravno.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Medicinske škole Bjelovar, a
nepotpune i nepravodobne prijava neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom na adresu: Medicinska škola Bjelovar
43000 Bjelovar
Poljana dr. Franje Tuđmana 8
O rezultatima natječaja svi kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni na jednak način pod jednakim
uvjetima.
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Natječaj će biti objavljen 16. travnja 2018. godine i bit će otvoren do 24. travnja
2018. godine.
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