
Temeljem Odluke Upravnog vijeća Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar sa  

1. sjednice održane 16.2.2021. god., a u skladu s člankom  37. Statuta Češkog dječjeg vrtića 

Ferde Mravenca Daruvar i člankom 26.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Češki dječji vrtić Ferde Mravenca Daruvar raspisuje:  

 

 

NATJEČAJ 

za prijam u radni odnos 
 

 

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 2 izvršitelj/ica (M/Ž),  

rad na neodređeno puno radno vrijeme        
  

  

UVJETI: -  VSS, VŠS odgojitelj/ica predškolske djece ili nastavnik predškolskog odgoja, osoba koja  

                     je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno  

                     studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  

                     propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij  ili specijalistički  

                     studij odgovarajuće vrste  

                  - položen stručni ispit 

       - potpuno znanje hrvatskog i češkog jezika u pisanom  i govornom obliku 

 

 

MEDICINSKA SESTRA ZA RAD U JASLICAMA –  puno radno vrijeme  

- 1 izvršitelj/ica  (M/Ž) na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno  

  odsutnog postojećeg radnika  (zamjena za bolovanje) 

 

UVJETI: - medicinska sestra pedijatrijskog  ili općeg smjera 

                 - osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva,  

                   odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s  

                   ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički  

                   studij sestrinstva 

                 - potpuno znanje hrvatskog i češkog jezika u govornom i pisanom obliku 

                 - položen stručni ispit 

 

 

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:  

      - životopis (vlastoručno potpisan),  

      - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), 

      - domovnicu (preslika), 

      - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak iz čl. 25. Zakona o 

         predškolskom odgoju i obrazovanju,  ne starije od 1 mjeseca, 

      - potvrdu o položenom stručnom ispitu (preslika), 

      - elektronički zapis HZMO o ostvarenom mirovinskom stažu 

     

      Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o  

      hrvatskim braniteljima /NN 121/17/ dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe  

      Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. 

       Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet   

                  stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.   

Na natječaje pod ravnopravnim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Češki dječji vrtić Ferde Mravenca Daruvar, 

Trg kralja Tomislava 7a, 43500 Daruvar s naznakom «za natječaj». Nepotpune i nepravodobne  prijave 

neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od 

dana donošenja odluke. 

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, 

navedeni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu natječaja za posao te se u druge svrhe neće koristiti. 

 

____________________________________________________________________________ 

Temeljem članka 26. st.3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN 10/97, 107/07 i   

94/13 i 98/19/ ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici: http://www.vrtic-ferde-

mravenca.hr  Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar,  te na web stranici i  oglasnoj ploči 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.2.2021. 

 

Ravnateljica: 

        Zdenka Kutil 

http://www.vrtic-ferde-mravenca.hr/
http://www.vrtic-ferde-mravenca.hr/

