PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
Gajeva 1, 51000 Rijeka
Klasa: 112-01/19-02/1
Urbroj: 2170-56-19-01
Rijeka, 7. siječnja 2019.
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i
68/18), Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci raspisuje 8. siječnja 2019.
NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta
1. Tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

Uvjeti:
Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete sukladno čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18):
 Završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni
studij javne uprave,
 Završen preddiplomski stručni studij upravne struke ako se na natječaj ne javi osoba iz
prethodno navedene točke Zakona.
U prijavi je potrebno točno naznačiti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje.
Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su obvezni priložiti:
1. Životopis,
2. Dokaz o stručnoj spremi,
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
4. Uvjerenje da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno osuđen/a i da se protiv nje/njega
ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), ne starije od 6 mjeseci,
5. Ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski
zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana.
Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a prije sklapanja ugovora o radu će se od
kandidata/kandidatkinja zatražiti da predaju na uvid izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom
zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju
prava prednosti na koje se pozivaju.

Kandidati/ kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s
člankom 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su dostaviti dokaze iz članka 103.
stavak. 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(NN 121/17), a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p
df
Izabrani kandidati sklapaju ugovor o radu s probnim rokom u trajanju tri mjeseca.
U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja
2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na
natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve
u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta treba osobno ili putem pošte dostaviti na adresu
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 51 000 Rijeka, Gajeva 1, s naznakom «ZA
NATJEČAJ» - u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 8. siječnja 2019.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole te će se objavom
rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni.

Osoba koja zamjenjuje ravnateljicu Đuditu Franko:
Jasna Buketa, prof.

