NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto
"RADNIK NA SKUPLJANJU OTPADA I"

URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 16, nadnevka 15.04.2016.
godine objavljuje potrebu za zapošljavanjem jednog izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca u punom
radnom vremenu, uz probni rad od 30 dana na poslovima radnog mjesta: "RADNIK NA SKUPLJANJU

OTPADA I".
Organizacijska cjelina: Tehnička služba.
1. Opis poslova i odgovornosti:




obavlja poslove sakupljanja i utovara kućnog smeća u vozilo
vodi brigu o pražnjenju kontejnera i njihovoj higijenskoj i tehničkoj ispravnosti i o uočenim nedostacima
izvješćuje neposrednog rukovoditelja
obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

2. Stručni uvjet: PKV/NKV, posebna zdravstvena sposobnost*.
3. Radno iskustvo: ne traži se;
4. Pored stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo).
Potrebna znanja, vještine i sposobnosti: ozbiljnost, odgovornost, točnost, ažurnost i sklonost timskom radu.
5. Potrebna dokumentacija:
•
zamolba/prijava i životopis pisani na računalu ( obvezno kontakt broj);
•
dokaz o državljanstvu ( preslik domovnice i osobne iskaznice s obje strane);
•
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci;
•
dokaz o završenom (osnovnom) obrazovanju (svjedodžba o završenom 8. razredu osnovne škole)
Prijaviti se mogu kandidati oba spola sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Neće se razmatrati zamolbe pristigle bez odgovarajućih potvrda o stečenom obrazovanju, nepotpune i
nepravodobne, niti one pristigle putem elektroničke pošte ili faksa. Neće se razmatrati niti prijave kandidata koji se ne
odazovu pozivu na usmeno testiranje.
S kandidatima koji zadovoljavaju kriterije obaviti će se usmeno testiranje (intervju).
S odabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca u punom
radnom vremenu i uz probni rad od 30 dana.
Natječaj se objavljuje 15.04.2016.g.na internet stranici URBANIZAM d.o.o. www.urbanizam-valpovo.hr.
Svoje zamolbe kandidati mogu slati u zatvorenoj omotnici s naznakom " za Natječaj za radno mjesto
"RADNIK NA SKUPLJANJU OTPADA I" , na adresu: URBANIZAM d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31
550 Valpovo do zaključno sa 23.04.2016. godine.
Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.
*Pojašnjenje uz uvjete natječaja:
Radno mjesto RADNIK NA SKUPLJANJU OTPADA I je u skladu sa internim aktima društva URBANIZAM
d.o.o. radno mjesto s posebnim uvjetima rada te je stoga jedno od uvjeta zapošljavanja na tom radnom mjestu
posjedovanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti (ocjena sposobnosti: sposoban). Odabranog kandidata
URBANIZAM d.o.o. će uputiti na provjeru zdravstvene sposobnosti .
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