Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar objavljuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
1. Nastavnik/ca gospodarske grupe predmeta (Poslovne komunikacije, Tehnika
vanjskotrgovinskog poslovanja, Prodajna komunikacija, Odnosi s kupcima, Prezentacijske vještine i
Strukovne vježbe) - puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne
radnice
Uvjeti: pored općih uvjeta iz Zakonu o radu (NN broj 93/14 i 127/17) kandidati moraju
ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi N.N.
87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17), uvjete iz Pravilnika o
stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN
1/96 i 80/99) te nastavnih planova i programa određenog nastavnog područja.
Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika),
- dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju).
- dokaz da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (izdan za vrijeme trajanja natječaja),
- potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a osoba koja bude izabrana za sklapanje ugovora o
radu, pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno
vrijeme, dostavi izvornik isprava te uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi
kazneni postupak na dan sklapanja ugovora o radu.
U radni odnos ne može biti primljen 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 prema posebnom propisu dužne su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN broj 121/17) dužni su
prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja
potrebne
dokumentacije.
Upute
o
navedenom
nalaze
se
na
linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVAN
JU.pdf
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka ( Narodne Novine, broj: 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj
poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih
podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom u roku od 8 (osam) dana
od dana objave, s naznakom «za natječaj» na adresu:
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar,
Poljana dr. Franje Tuđmana 9,
43000 Bjelovar.
Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 18. listopada 2018. godine.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola ravnopravno.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
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