Objavljen natječaj za radno mjesto “Vatrogasac”
u JVP Grada Čazme
Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99.,117/01.,36/02.,96/03.,139/04.,pročišćeni tekst, 174/04.,38/09.i 80/10.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj
vatrogasnoj postrojbi Grada Čazme i Odluke Upravnog vijeća od 03. srpnja 2017. godine.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ČAZME
raspisuje

NATJ E ČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
VATROGASCA jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.
Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati i posebne:
•

završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema tehničkog

smjera pod uvjetom da u roku od godinu dana od dana prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju
•

da nisu stariji od 30 godina;

•

da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera;

•

najmanje dozvola B kategorije;

•

da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti i

•

da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene

dužnosti.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

•

prijavnicu za natječaj

•

životopis;

•

dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

•

liječnićko uvjerenje nadležne ustanove (ne starije od 1. mjeseca),

•

uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u "Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i

sistematizaciji radnih mjesta u JVP Čazma "(ne starije od 3 mjeseca),
•

domovnicu;

•

potvrdu o prebivalištu

•

preslik osobne iskaznice

•
preslika vozačke dozvole
• potvrda o pripadnosti i radu u DVD-u
Natječaj se otvara 14.08.2017.godine.
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u Zavodu za zapošljavanje, a na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Grada Čazme,
Alojza Vulinca 1 ,43 240 Čazma, s naznakom „ za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili email adresu koju su naveli u molbi. Natječaj se vrši prema "Pravilniku o kriterijima i postupku odabira
kandidata na radno mjesto vatrogasac u J.V.P Grada Čazma" koji se nalazi u prilogu.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava
na natječaj.
Upravno vijeće J.V.P Grada Čazme

