USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA
ZAGREB, MAKSIMIRSKI PERIVOJ BB
Ur.broj: 4108/2017.
Zagreb, 18. prosinca 2017.
Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba objavljuje
NATJEČAJ:
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:
SURADNIKA ZAŠTITE NA RADU (1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme, u polovici punog radnog
vremena)
Opći uvjeti:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Uvjeti:
- VSS zaštite na radu ili tehničke struke
- položen ispit za stručnjaka zaštite na radu 2. stupnja pri Ministarstvu rada
- 3 godine radnog iskustva

Probni rad: 2 mjeseca
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis (navesti podatke za kontakt)
2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da kandidat ispunjava uvjete
za izbor na odgovarajuće radno mjesto
3. dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u
elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za
mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima
područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne
smije biti stariji od 1 mjesec; ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca
(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je
kandidat obavljao navedene poslove).
4. dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica)
5. dokaz o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu 2. stupnja pri Ministarstvu rada
Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova,
NN 82/08, 69/17).
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se na adresu: Ustanova Zoološki
vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, 10000 Zagreb, s naznakom: „ZA NATJEČAJ ZA SURADNIKA
ZAŠTITE NA RADU - NE OTVARATI“ zaključno s danom 5. siječnja 2018. godine.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takve ponude se neće razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Ustanove Zoološki
vrt grada Zagreba www.zoo.hr.
Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba zadržava pravo da uz obrazloženje ne prihvati niti jednu prijavu
kandidata.
USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

