Dječji vrtić Bili cvitak Sinj dana 16.listopada 2015. raspisuje javni poziv za prijavu kandidata
za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima
Natječaj za radno mjesto:
POMAGAČ/ICA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA
na određeno puno radno vrijeme do 30.06. 2016.g
Mjesto rada : Dječji vrtić Bili cvitak Sinj
Broj traženih radnika : 3
Radno vrijeme : puno radno vrijeme
Način rada : Smjenski rad
Naknada za prijevoz : Djelomično
Natječaj traje od 16.10.2015. do 26. 09. 2015.g
Razina obrazovanja: srednja škola 4 godine,
Radno iskustvo : nije važno
Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja – Mjere iz nadležnosti Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje za mlade nezaposlene osobe, a u cilju korištenja Mjere –
zapošljavanje kroz program Javnog rada – Mladi za mlade – pomagač u nastavi putem
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Sinju, Dječji vrtić „ Bili cvitak“ Sinj
iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje dva/dvije radnika/ce za obavljanje poslova
pomagača/ pomagačice za djecu s posebnim potrebama u uključivanju u sve vrtićke
aktivnosti.
CILJANE SKUPINE: mlade osobe do 29 godina sa završenim srednjoškolskim
obrazovanjem u četverogodišnjem trajanju – prijavljeni u evidenciju nezaposlenih 24 mjeseca
Uz zamolbu kandidati prilažu:
-

životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
Dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja)

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( sukladno čl.
25.st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)
-

elektronički zapis izdan od strane HZMO o prijavama na mirovinsko osiguranje
potvrda HZZ o prijavi u evidenciju nezaposlenih

Dokumentaciju dostaviti na adresu Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, A.K.Matasa 8, 21230 Sinj s
naznakom „Natječaj za pomagača/icu u nastavi.“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

