Općinski načelnik Općine Bošnjaci na temelju donesenog PROGRAMA JAVNOG
RADA – RADOM ZA EKOLOŠKI UREĐENU SREDINU objavljuje
JAV N I PO Z I V
OPĆINA BOŠNJACI raspisuje Oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno
vrijeme u trajanju od 6 (ŠEST) MJESECI na poslovima Javnih radova .
Naziv radnog mjesta: JAVNI RAD–RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU JAVNIH
POVRŠINA

Broj potrebnih radnika – DO 10 OSOBA
Ciljane skupine nezaposlenih sa pravom za prijem u radni odnos:
1. - bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i
supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u
ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više
malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece
oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog
drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve
trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod
supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,
mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih
obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s
odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju,
Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i
potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili
profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
2. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3. - osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
- osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.
Rok za podnošenje prijave je do 26. travnja 2019. godine.
Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3
godine ne mogu biti uključene u javni rad.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne
nezaposlenosti,
2. Životopis
3. Preslika osobne iskaznice,
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. Dokaz o završenoj školi
6. Dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenog pod rednim brojem 1.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose osobno na adresu Općina Bošnjaci, Trg fra
B.T.Leakovića 15, Jedinstveni upravni odjel, najkasnije do 26. travnja 2019.
godine.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava
bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Bošnjaci, 18. travnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Andrija Juzbašić

