Natječaj za prijem u radni odnos - zapovjednik DVD-a (1 izvršitelj)

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139104, 174/04,38/09

i

80110), članka 46. Statuta DVD-a Cetingrad od 30.svibnja2015., te Odluke Upravnog odbora
od 22.03.2019., DVD Cetingrad raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

zapovjednik DVD-a (1 izvršitelj) - na neodređeno vrijeme - područje Općine
Cetingrad

Opći uvjeti:
najmanje viša stručna sprema,odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski
sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,
položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornosti ma,
najmanje dvije (2) godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i
odgovornostima,
da nije kažnjavan za kaznena dijela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te
protiv službene dužnosti.
tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti
vozačka dozvola "B" kategorije

Posebni uvjeti:
prednost prebivalište na administrativnom području Općine Cetingrad
odslužen vojni rok
prednost ima osoba koja je najmanje pet godina obavljala poslove dobrovoljnog
vatrogasca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
životopis
dokaz o stručnoj spremi

uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca sa posebnim ovlastima i
odgovornostima
važeća svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti kojom se dokazuje ispunjavanje općeg
uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (preslika
uvjerenja)
preslika osobne iskaznice
uvjerenje onekažnjavanju

( ne starije od 6 mjeseci)

uvjerenje o prebivalištu
potvrda o pripadnosti DVD-u
preslika vozačke dozvole

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Općine
Cetingrad, HZZ-a i oglasnoj ploči Općine Cetingrad, na adresu DVD-a Cetingrad, Trg
hrvatskih branitelja 8, 47222 Cetingrad, sa naznakom "ZA NATJEČAJ"

poštom ili osobno.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za
prijave. Rok žalbe je 15 dana od datuma objave rezultata.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava opće uvjete iz javnog
natj ečaj a ne smatra se kandidatom prij avljenim na javni natj ečaj.

Upravni odbor DVD-a Cetingrad pridržava pravo poništenja natječaja.

Upravni odbor DVD-a Cetingrad
Predsjednik

