REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERIČANCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Trg M. Gupca 3,
31512 FERIČANCI
KLASA: 112-03/17-01/02
URBROJ: 2149/03-17-01-02
Feričanci, 19. prosinca 2017.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Feričanci ( "Službeni glasnik Općine Feričanci“
br: 04/17) a radi provedbe projekta "Zaželi i učini dobro djelo" Općinski načelnik Općine
Feričanci objavljuje
JAVNI POZIV
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
U Općinu Feričanci, na radno mjesto:
1. ADMINISTRATIVNI DJELATNIK PROJEKTA „ZAŽELI I UČINI DOBRO DJELO“
- 1 izvršitelj ( m/ž )
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos a to su punoljetnost,
hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje
se osoba prima te sljedeće posebne uvjete:
–

srednja stručna sprema

–

poznavanje rada na računalu

–

poznavanje engleskog jezika

–

vozačka dozvola B kategorije
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Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:


životopis,



dokaz o hrvatskom državljanstvu, (preslika osobne iskaznice ili domovnice),



dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),



dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od strane HZMO)



uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne
vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,



uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci).

Trajanje radnog odnosa – na određeno vrijeme, 30 (trideset) mjeseci tj. do kraja provedbe
projekta.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisa ugovora o radu
predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava opće ili posebne uvjete
iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Opis poslova: operativno vođenje realizacije projektnih aktivnosti, koordinirati rad žena
sudionica te vršiti kontrolu realizacije usluge kod krajnjeg korisnika.
Podaci o plaći radnog mjesta: 5.250,00 kn bruto.
Pisane prijave podnose se na adresu : OPĆINA FERIČANCI, TRG M. GUPCA 3, 31512
FERIČANCI, sa naznakom : „Za Javni poziv-administrativni djelatnik "Zaželi i učini dobro
djelo" - ne otvaraj“ najkasnije do dana 28. prosinca 2017.g.
Ovaj Javni poziv će biti objavljen na Službenim stranicama Općine Feričanci, na oglasnoj
ploči Općine Feričanci te na oglasnim stranicama HZZ-a.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Općina Feričanci zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Knežević, prof.
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