
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNOG DJELATNIKA/DJELATNICE - 1 izvršitelj na neodređeno radno 

vrijeme u punom radnom vremenu 

Mjesto rada: Split 

Stručni uvjeti za radno mjesto: 
-   Završena osnovna škola 
 
Opis poslova: 
- obavlja poslove čišćenja i održavanja prostorija Centra, 
- donosi i odnosi poštu i druge dokumente i pošiljke prema potrebi, 
- po potrebi obavlja druge poslove na zahtjev Ravnatelja. 
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.  
Kandidati se primaju na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.  
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje – Područna služba Split. 
U prijavi na natječaj obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i adresu elektroničke pošte (e-
mail). 
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti: 
- životopis; 
- dokaz o završenom školskom obrazovanju; 
- elektronički zapis o radno pravnom statusu u izvorniku ne stariji od dana objave natječaja; 
- uvjerenje da protiv kandidata/tkinje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak (ne starije od dana  

raspisivanja natječaja). 
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja  
dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici. 
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. 
Zaprimljena dokumentacija se ne vraća kandidatima. 
 
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. 
Svaki kandidat prijavom na natječaj i dostavom dokumentacije daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu 
provedbe natječajnog postupka i zasnivanje radnog odnosa, te objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet 
stranici Centra. 
 
Povjerenstvo za izbor kandidata provesti će vrednovanje kandidata koje se sastoji od procjene dostavljene 
dokumentacije i uvida u životopis. Razgovor će se obaviti samo s kandidatima koji po procjeni povjerenstva uđu u 
uži izbor za radno mjesto. 

Obavijest kandidatima s kojima će se obaviti razgovor biti će poslana poštom ili elektroničkim putem na adresu 
navedenu u prijavi. U obavijesti će se navesti vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua).  
Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj. 
 
Kandidati/kinje će biti obaviješteni o izboru u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru. 
 
Prijave na natječaj s prilozima dostaviti na adresu: Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija, 
Kraj sv. Ivana 11, 21000 Split s naznakom “Natječaj za pomoćnog/u djelatnika/djelatnicu”. 
 
 


