REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEMINAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-03/20-01/0008
URBROJ: 2100/05-02-20-1
Čeminac, 22. srpnja 2020. godine
U sklopu projekta „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ i na temelju članka 46. Statuta Općine
Čeminac ( Službeni glasnik Općine Čeminac 1/18, 2/18), načelnik Općine Čeminac objavljuje
OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
za Projektni tim u projektu „Zaželi bolji život u Općini Čeminac“
Općina Čeminac objavljuje Oglas za prijem u radni odnos 2 osobe koje će biti zaposleni u Projektnom
timu projekta „ Zaželi bolji život u Općini Čeminac“, na određeno vrijeme od 1 godine i to osobe za
rad:
1. koordinator za praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena pripadnica ciljanih skupina,
jedan izvršitelj
2. financijski administrator za financijsko upravljanje projektom, jedan izvršitelj
Za radno mjesto pod br.1. koordinator za praćenje i kontrolu rada zaposlenih žena pripadnica ciljanih
skupina, posebni uvjeti su:
- SSS upravne, ekonomske ili slične struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva
Za radno mjesto pod br. 2. financijski administrator za financijsko upravljanje projektom, posebni
uvjeti su:
- VŠS ekonomske struke, računovodstvo i financije
- najmanje jedna godina radnog iskustva.
Kandidati moraju ispunjavati
Opće uvjete:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis,
- presliku osobne iskaznice ili domovnice,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od
6 mjeseci),

- elektronički zapis sa HZMO
- potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa u ''Zavodu za zapošljavanje'' Beli
Manastir, na adresu: Općina Čeminac, Matije Gupca 1, ČEMINAC, s naznakom Oglas za prijem
u radni odnos na određeno vrijeme za Projektni tim 'Zaželi bolji život u Općini Čeminac.
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