REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Netretić
Netretić 1
47 271 Netretić
OIB: 77767427629
Tel.: 047/804-210
e-mail: ured@os-netretic.skole.hr
KLASA: 112-02/17-01/07
UR. BROJ: 2133-33-17-1
Netretić, 13. listopada 2017. godine
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i
07/17.) ravnatelj Osnovne škole Netretić, Netretić, Netretić 1, dana 13. listopada 2017. godine
raspisuje:
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

1. tajnika/ice – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.
87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i
07/17.).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl.13.st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:
1.
2.
3.
4.
5.

životopis
presliku dokaza o stručnoj spremi
presliku osobne iskaznice
uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca
potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO-a

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Natječaj traje u vremenu od 13. 10. 2017. do 21. 10. 2017. godine.
Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Netretić, Netretić i na mrežnoj stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac.
Prijavu s nazivom radnog mjesta i potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Netretić, Netretić 1, 47271 Netretić s naznakom „Za natječaj.“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.
Ravnatelj OŠ Netretić
Miodrag Popović, dipl. org. rada

