KLASA: 112-01/20-01/6
URBROJ: 251-106-03/1-20-1
Zagreb, 14.10.2020. godine
Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,
152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Škola za modu i dizajn, Zagreb, Prilaz baruna
Filipovića 30, objavljuje dana 14. listopada 2020. godine
NATJEČAJ
ZA RADNA MJESTA:


Nastavnik/ca strukovno-teorijskih predmeta- glazbene umjetnosti, 1
izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 7 sati tjedno, odnosno 1,4
sata dnevno;

Uvjeti:
 prema člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom
obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu;
Mjesto rada: Zagreb
Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji smatra da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim
propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za
ostvarivanje prava prednosti, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o
ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i sve dokaze o priznatom statusu prema
posebnom propisu na kojeg se poziva.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj
dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje
prednosti
pri
zapošljavanju,
potražiti
na
slijedećoj
poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/
/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C
5%A0LJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz prijavu je potrebno priložiti :







životopis,
dokaz o stručnoj spremi,
potvrdu o pedagoško- psihološkoj izobrazbi ( za kandidata/inju koji nema
profesorski smjer),
potvrdu o radno-pravnom statusu,
uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se
izvornik.
Selekcijski postupak izbora kandidata koji će provesti Škola: razgovor s kandidatima
Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.
travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN
42/18) prijavom na natječaj kandidat daje privolu Školi za modu i dizajn da se
njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u
svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese
pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja
kandidati će biti obaviješteni na web stranici Škole.
Prijave se dostavljaju isključivo pisanim putem na adresu Škole:
Škola za modu i dizajn
Prilaz baruna Filipovića 30, 10 000 Zagreb
ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN

