
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i  naobrazbi ("Narodne novine" 
broj:  10/97  ,  107/07  i  94/13)  i  članka  71.   Statuta  Dječjeg  vrtića  "Pčelica"  Molve, 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta: spremačica-pralja

POSLODAVAC: Dječji vrtić "Pčelica" Molve

NAZIV RADNOG MJESTA: spremačica-pralja (m/ž) - 1 izvršitelj/ica

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:
nabava namirnica potrebnih za pripremanje obroka,  pomoć u kuhinji  i  kod serviranja 
obroka, pranje, glačanje i održava posteljnog i drugog rublja, zavjesa, stolnjaka i dr., 
pomaganje u postavljanju ležaljki, krpanje oštećenog posteljnog i drugog rublja i ostali 
poslove po uputi ravnatelja.

RADNO VRIJEME: neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)

ROK PRIJAVE: osam (8) dana od dana objave natječaja

ADRESA PRIJAVE: Dječji vrtić "Pčelica" Molve, 
Trg kralja Tomislava b.b. 48327 Molve, 
s naznakom: "Natječaj za spremačicu-pralju"

Prijave  koje  ne  udovoljavaju  uvjetima  natječaja,  kao  i  nepotpune  prijave  neće  se 
razmatrati.

UVJETI : 
- osnovna škola,
- 2 godine iskustva na poslovima šivanja,
- nepostojanje zapreka propisanih člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju

OBAVEZNI PRILOZI UZ PISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ: 
(dostaviti sve u preslikama)

- kratak životopis, 
- svjedodžba o završenoj osnovnoj školi ili višem stupnju obrazovanja, 
- osobna iskaznica, 
- uvjerenje o nekažnjanju,  odnosno o nevođenju prekršajnog postupka sukladno 

članku  25.  Zakona  o  predškolskom  odgoju  i  obrazovanju  ("Narodne  novine" 
10/97, 107/07 i 94/13.) ne starije od 6 mjeseci,

- elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje),

- dokaz  o  radnom iskustvu  na  poslovima šivanja  (  npr.  ugovor,  potvrda  bivšeg 
poslodavca i sl.).

Iznimno,  kandidati  koji  su dostavili  dokumentaciju na natječaj  za isto  radno mjesto 
raspisan  u  prosincu  2013.  ne  moraju  ponovo  dostavljati  dokumentaciju,  osim  nove 
prijave i dokaza o radnom iskustvu na poslovima šivanja.

Napomena:
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate 



samo pod jednakim uvjetima te je uz prijavu na natječaj dužan dodatno priložiti  svu 
potrebnu dokumentaciju propisanu posebnim Zakonom.

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

Na  oglasnoj  ploči  bit  će  izvješena  imena  kandidata  koji  ispunjavaju  formalne  uvjete 
natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj.

Praktični dio: šivanje

Pismeni  dio: zdravstvena  zaštita  djece,  higijena  i  pravilna  prehrana  djece,  osnove 
zaštite na radu, pružanje prve pomoći, neradni dani u RH, opća kultura i  sposobnost 
zaključivanja.

Održavanje provjere: 3.2.2014. (ponedjeljak) u 9:00 sati 
  Općina Molve, Trg kralja Tomislava 32

Uvjet: kandidat mora točno odgovoriti najmanje na polovicu 
pitanja

IZBOR KANDIDATA: kandidat koji na testiranju dobije najviše bodova i
uz uvjet zdravstvene sposobnosti.

OBAVIJEST O REZULTATIMA: u roku 8 dana od dana izbora kandidata.

Upravno vijeće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu molbu.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "PČELICA" MOLVE

                                      
                                                      

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog 
Zavoda za zapošljavanje  Područni ured Križevci, Ispostava  Đurđevac i Dječjeg vrtića 
"Pčelica" Molve  dana 22. siječnja  2014. godine.

                                                                                     Ovjerava 


