MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Školska ulica 4, Kutina na
temelju čl.28. Zakona o vodnim uslugama ( NN 66/19 ) dana 08.12.2020. godine objavljuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta Operator NUS-a
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme ( 6 mjeseci )

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 razina obrazovanja SSS, KV, VKV
 hrvatsko državljanstvo
 5 godina radnog iskustva
 vozačka dozvola B kategorije
Dodatna znanja, vještine i sposobnosti:
 komunikativnost
 preciznost i temeljitost u radu
Kratak opis poslova: vođenje procesa crpljenja, areacije, deferizacije, bistrenja i dezinfekcija
pitke vode.
Uz prijavu za zapošljavanje kandidati su dužni priložiti:
1. vlastoručno potpisanu molbu
2. životopis
3. preslika svjedodžbe o završenom školovanju
4. preslika domovnice
5. preslika osobne iskaznice
6. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )
7. preslika vozačke dozvole.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije zasnivanja radnog odnosa kandidati će
predočiti izvornike.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi u muškom rodu koji se
koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno
posebnim propisima:
1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata
i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), kandidat koji u trenutku podnošenja
prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri
zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri
zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo
%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%
20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), kandidat koji u trenutku
podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza
o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s
invaliditetom.
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Moslavina d.o.o. prikupljati i obrađivati
osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu
odabira kandidata.
Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih
osobnih podataka, o čemu će mu Moslavina d.o.o. izdati potvrdu.
Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti
podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se na mrežnoj stranici Moslavine d.o.o. Kutina
i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti: ime i prezime, datum rođenja, adresu
stanovanja, broj telefona, e-adresu i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Prijavu
je potrebno vlastoručno potpisati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja na mrežnoj stranici Moslavine
d.o.o. Kutina i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave se podnose poštom ili neposredno na adresu: MOSLAVINA d.o.o., Školska ulica 4,
Kutina, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto operator NUS-a „.
Za prijavu koja je na natječaj upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti
smatra se danom predaje tijelu kojem je upućena.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene
u javnom natječaju te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom:
„Natječaj za radno mjesto operator NUS-a“.
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete
natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom.
S kandidatima provest će se razgovor i pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta na koje se primaju.
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe razgovora s kandidatima i pisane provjere
znanja biti obaviješteni putem telefona ili putem e-maila 3 dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru i/ili pisanoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu
na javni natječaj.
Svi kandidati na natječaju bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
MOSLAVINA d.o.o.

