CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK
Sisak, Ivana Meštrovića 21
KLASA: 112-01/19-01/1
URBROJ: 2176-138-04-13-19-1
Sisak, 2. siječnja 2019. god.
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama („Narodne novine“ broj: 128/17 i 47/18), članka 16. Kolektivnog ugovora za
djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61/18) i članka 38. Statuta Centra za
socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 2. siječnja
2015. godine ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto
dipl. socijalni radnik I. vrste – određeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelj/ica
Uvjeti:
- VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij socijalnog rada,
- 1 godina radnog iskustva u struci,
- položen stručni/ državni ispit,
- odobrenje za samostalan rad,
- uvjerenje o nekažnjavanju.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice, rodnog lista i domovnice,
- presliku diplome,
- potvrdu o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i preslika
ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrde poslodavca koja mora sadržavati vrstu posla
koju je kandidat obavljao i vrijeme i vremensko razdoblje obavljanja poslova),
- dokaz o položenom stručnom /državnom ispitu,
- preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana.
Izvornik navedenih dokumenata kandidat je dužan predočiti prije sklapanja ugovora o radu.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje, na adresu: Centar za socijalnu skrb Sisak, 44 000 Sisak, Ivana Meštrovića
21, uz naznaku: “Za javni natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava
koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu
s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(„Narodne novine“ broj: 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o
ispunjenim traženim uvjetima priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na
web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dok
aza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene
pristupit će razgovoru nakon kojeg će se odlučiti o konačnom izboru kandidata.
Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni 3 dana prije
razgovora na web stranici Centra za socijalnu skrb Sisak (www.czss-sisak.hr).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za
socijalnu skrb Sisak (www.czss-sisak.hr).

RAVNATELJICA
Alenka Ljubešić, dipl. soc. radnica

