CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb
URBR: 440/2020.
Zagreb, 28.10.2020.
Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu
Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
• Voditelj računovodstva
1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto Voditelj računovodstva su:
-

stručna sprema: VŠS ekonomskog smjera,
radno iskustvo: 3 godine radnog staža u struci,
informatička pismenost,
probni rad do šest mjeseci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
- presliku potvrde (vjerodostojnu ispravu) o znanju stranog jezika,
- presliku domovnice,
- elektronički zapis o radno-pravnom statusu,
- izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu
dokumentaciju prema posebnom zakonu i ime prednost u odnosu na ostale kandidate pod
jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i
98/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i
sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva
hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%
20dokaza%20ostvarivanje%prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele
pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se
kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku
od 8 dana od dana donošenja odluke.
Centar za kulturu Trešnjevka koristit će se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe
natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna
dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a
dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka.
Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku
čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu:
Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, s naznakom "Prijava
za natječaj – Voditelj računovodstva"
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 30.10.2020. – 07.11.2020.

Ravnateljica:
Ljiljana Perišić, prof.

