KOMUNALNO DRUŠTVO JELENJE j.d.o.o.
Dražičkih boraca 55
51218 Dražice
NATJEČAJ
za primanje radnika u radni odnos na određeno vrijeme
1. Sukladno Planu rada i poslovanja Komunalnog društva Jelenje j.d.o.o. raspisuje se natječaj
za radno mjesto kako slijedi:
VRSTA POSLA: NA ODREĐENO (3 mjeseca), PUNO RADNO VRIJEME
RADNO MJESTO: Komunalni radnik 1 (poslovi čišćenja i uređenja javnih površina u
naseljima Općine Jelenje, održavanje zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova,
parkova, dječjih igrališta i javnih površina, građevinske radove u niskogradnji i dr.) (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 3
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- I., II., III., IV. stupanj stručne spreme (NK, PK, KV, SSS)
PROBNI RAD: 1 mjesec
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

2. Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Općine Jelenje, www.jelenje.hr,

oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem elektronske prijave i oglasnoj ploči
Komunalnog društva Jelenje j.d.o.o.
O natječaju će se elektronski obavijestiti i osnivač Općina Jelenje.
3. Opći uvjeti natječaja: pod točkom 1.
4. U natječaju se pored uvjeta navode opis i popis poslova iz sistematizacije radnih mjesta.
OPIS I POPIS POSLOVA:
Radi niže navedene poslove:
•

poslove održavanja čistoće i urednosti zelenih površina, javnih površina, groblja i cesta

•

poslove čišćenja odvodnih kanala od lišća, blata, mulja i drugih nakupina

•

poslove zimskog čišćenja i održavanja javnih površina u slučajevima vremenskih
neprilika;

•

održavanje zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova i dječjih
igrališta

•

građevinski radovi u niskogradnji i dr.

5. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
6. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: obavezno osobne podatke podnositelja
prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresa
elektroničke pošte), životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, presliku osobne iskaznice i
vozačke dozvole, te po mogućnosti dokaz o položenom ispitu za rukovanje kosilicom i
motornom pilom.
7. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se
izvornik isprava. Prijave moraju biti dostavljene do 30.10.2021. godine do 16,00 sati.
8. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili elektronske pošte
kdjelenje@jelenje.hr ili osobno na adresu Komunalno društvo Jelenje j.d.o.o., Dražičkih
boraca 55, 51218 Dražice, sa naznakom "Za natječaj "
9. Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se
pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta
navedenih u zakonu.
10. Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno
radno mjesto neće se razmatrati.
11. Po zaprimljenim prijavama iste će se obraditi prema uvjetima ispunjavanja uvjeta natječaja
za pojedina radna mjesta.
12. S odabranim kandidatima sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme s obveznim
probnim radom sukladno Pravilniku o radu.
13. U slučaju izmijenjenih okolnosti o kojima odlučuje poslodavac, ovaj natječaj, ili dio natječaja za zapošljavanje može se poništiti.

U Dražicama, 22. listopada 2021.

