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Temeljem članka 44. Statuta Doma za odrasle osobe Vila Maria – pročišćeni tekst i članka 16.
Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), v.d. ravnatelja Doma, raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u
Domu za odrasle osobe Vila Maria

za radno mjesto:
Kuhar u domu socijalne skrbi - 1 izvršitelj/ica (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Stručna sprema :
- završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
Posebni uvjeti:
- jedna godina radnog staža u struci
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
-

životopis
dokaz o stručnoj spremi
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (ugovor o radu ili potvrda poslodavca)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

Priložena dokumentacija dostavlja se u preslici na hrvatskom jeziku, uz obvezu izabranog kandidata da nakon
izbora istu dostavi u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom u postupku natječaja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju
prema posebnom zakonu.
Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti príÍikom zapošljavanja
sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovìh obitelji

(Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitełji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici
Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori.
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja i ista se
objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Doma.
Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobni podaci podnositelja prijave će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od
27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih
podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi
Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe
postupka natječaja za prijam u službu.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja mogu se predati osobno ili dostaviti poštom
na adresu:
DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA
Šišanska cesta 2
52100 PULA
sa naznakom "Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto - kuhar u domu socijalne skrbi (ne otvaraj) "
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama dana 5.1.2022. godine.
Rok za podnošenje prijave je 9 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa
14.1.2022. god.

Dom Vila Maria pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez
obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

v.d. ravnatelja Doma
Zlatko Bašlin

