Direktor „PODGORSKI KOMUNALAC“ d.o.o. Podgora raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos zaposlenika na radnom mjestu
„RADNIK / RADNICA NA PRIKUPLJANJU OTPADA“
na neodređeno vrijeme

Vrsta zaposlenja: radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest (6)
mjeseci.
Vrijeme rada: puno radno vrijeme
Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:
- nekvalificirani (NKV) ili srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
Uz pisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti:
- zamolba
- kratak životopis s podatcima za kontakt
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci
Tražena dokumentacija se može priložiti kao neovjerene preslike, s tim da će izabrani kandidat prije
potpisivanja ugovora o radu predočiti originalne dokumente.
Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), uz prijavu na
natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni su priložiti i dokaze o
ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20
dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%-C5%A1ljavanju.pdf
Neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Svi kandidati koji se pravovremeno prijave i koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na razgovor
telefonskim putem.
Društvo može na razgovoru izvršiti provjeru stručnih i radnih sposobnosti putem pisanog testiranja,
praktičnim djelom i/ili intervjuom.
Ukoliko kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.
Pisane prijave podnose se osobno ili poštom u roku od 5 dana od objave javnog natječaja na web
stranici PODGORSKOG KOMUNALACA (zaključno s 11.listopada u 14 sati) na adresu:
„PODGORSKI KOMUNALAC“ d.o.o.
A.K. Miošića 2
21327 Podgora
s naznakom „ Natječaj – „RADNIK / RADNICA NA PRIKUPLJANJU OTPADA“

Izabrani kandidat obvezan je prije početka rada pribaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima od ovlaštenog tijela.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Podgorski komunalac d.o.o. kao
voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu

provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, kao i da
se njihovi podaci za kontakt mogu dalje obrađivati u svrhu budućih potreba za zapošljavanje.
Društvo pridržava pravo poništenja Natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez
obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima te će o rezultatima
natječaja kandidati biti obaviješteni objavom Odluke o izboru na web stranici Društva i oglasnoj ploči.
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