Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05 i 107/07),
članka 2. stavak 1. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
(Narodne novine broj 8/06 i 8/07), a sukladno članku 3. Pravilnika o unutarnjem redu (KLASA:
021-01/05-01/31, UR.BROJ: 2108/01-05—3 od 19. kolovoza 2005 godine), Gradsko Poglavarstvo grada
Čabra raspisuje

JAVI ATJEČAJ
za prijam pripravnika u gradsku upravu grada Čabra, Upravni odjel za opće poslove, radno mjesto –
STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJNE PROJEKTE.
Uvjeti:
– visoka ili viša stručna sprema društvenog usmjerenja
– dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- poznavanje rada na računalu
- odlična sposobnost komunikacije
- mogućnost samostalnog upravljanja osobnim vozilom
- broj izvršitelja: 3.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu odredbi članka 48. Zakona o
državnim službenicima.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Kandidati se primaju na rok od jedne (1) godine pripravničkog staža.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o
državnim službenicima.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta bit će objavljeni na web-stranici grada Čabra (www.cabar.hr).
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
– original uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz
članka 49. točka a) Zakona o državnim službenicima (ne starije od 6 mjeseci).
Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega
pozvati i uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Javni natječaj bit će objavljen na web-stranicama grada Čabra(www.cabar.hr), u Narodnim novinama te na
oglasnoj ploči grada Čabra.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u
Narodnim novinama na adresu: Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, s naznakom: »Za natječaj –
pripravnik«.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima
prijavljenim na javni natječaj.
O provjeri sposobnosti traženih u uvjetima natječaja kandidati će biti naknadno obaviješteni.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja u zakonskom roku pisanim putem.
Grad Čabar

Početak roka: 25. travnja 2008.

