NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na odreĎeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust u
trajanju do 3 godine
Voditelj/ica računovodstva
Uvjeti:
1. Završen diplomski sveučilišni studij odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij
ekonomskog usmjerenja
2. Znanje rada na računalu
4. 3 godina radnog iskustva na financijskim poslovima
5. Nepostojanje zapreke iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13,
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti
1.
2.
3.
4.
5.

Životopis
Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
Presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
Presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni
postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave
dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su
potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis
%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju
.pdf
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Centru za odgoj i obrazovanje Lug kao voditelju
obrade da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obraĎuju, objavljuju u digitalnom obliku, te
čuvaju u skladu s općim aktima Centra Lug, radi provoĎenja javnog natječaja za
zapošljavanje.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:
Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Kneza Zdeslava 2, 10432 Bregana, s naznakom „ Prijava
na natječaj za voditelja/icu računovodstva u roku od 8 dana od dana objave na stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.
Centra za odgoj i obrazovanje Lug
Bregana

