Na temelju članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu
(Narodne Novine broj: 80/2010), članka 21. Statuta Javne vatrogasne postrojbe
Grada Koprivnice (Urbroj: 210/3-2015.), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada JVP Grada Koprivnice, te izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Grada Koprivnice, Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, Zapovjednik Javne vatrogasne
postrojbe Grada Koprivnice, gosp. Slavko Lakuš, dipl.ing., raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
za radno mjesto

Vatrogasac- 3 izvršitelja
radni odnos zasniva se na određeno vrijeme - šest mjeseci
Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:
- minimalno završena SSS vatrogasnog smjera ili SSS tehničkog
smjera pod uvjetom da kandidat ima prekvalifikaciju za vatrogasca,
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne
djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
ne starijom od 6 mjeseci, računajući od dana objave oglasa (prema
Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada),
- nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti
ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
- da nisu stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja),
- radno iskustvo: završen pripravnički staž
Prednost pri prijemu u radni odnos profesionalnog vatrogasca pod istim
uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove
dobrovoljnog vatrogasca, kao i osoba koja je odslužila vojni rok.
Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti:












kratak životopis
domovnicu ili ovjerenu presliku domovnice
rodni list (preslika)
dokaz o stručnoj spremi (original svjedodžbu ili od javnog bilježnika
ovjerena preslika)
potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove o tjelesnoj i duševnoj
sposobnost (original ili od javnog bilježnika ovjerena preslika. Potvrda
ne smije biti starija od 6 mjeseci, računajući od dana objave oglasa
uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine,
opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti (original).
Uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana
objave oglasa
potvrda o stažu izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
vojna knjižica (preslika)
potvrda o obavljanju poslova dobrovoljnog vatrogasca
potvrda o završenom pripravničkom stažu

Nepotpune i ne pravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka
roka za podnošenje prijava.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8
dana od dana objave oglasa na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice
48 000 Koprivnica, Oružanska 1.
Sa naznakom: „ZA VATROGASCA“

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KOPRIVNICE

