
PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN 

P. PRERADOVIĆA 14, 42000 VARAŽDIN 

objavljuje 

NATJEČAJ 

za popunu radnog mjesta 

 

1.  DOMAR(LOŽAČ,DOSTAVLJAČ)  - 1 izvršitelj 

na neodređeno puno radno vrijeme  

Uvjeti:  

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane zakonom kandidati moraju imati 

završenu KV obrtničku školu ili srednju strukovnu školu i položen ispit za rukovatelja 

centralnog grijanja u skladu sa zakonskim propisima. 

 Probni rad je tri mjeseca.  

Prijavi je potrebno priložiti: životopis, presliku svjedodžbe o završenom školovanju, 

domovnice, rodnog lista  i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od šest mjeseci), kao i dokaz 

o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja. 

Natječaj je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči Škole i web 

stranici škole, te je otvoren od 17. 11. 2021. godine do 25. 11. 2021. godine . 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

U prijavi na natječaj je potrebno navesti osobne podatke i za koje radno mjesto se prijavljuje, 

te mora biti potpisana. 

Kandidati prijavljeni na natječaj će se vrednovati, a sadržaj i područje vrednovanja, kao i 

način i vrijeme vrednovanja će se objaviti na web stranici Prve gimnazije Varaždin. 

Obavijest o izabranim kandidatima će se objaviti na web stranici škole u roku od 8 dana od 

dana izvršenog izbora, a neizabrani kandidati će se obavijestiti u istom roku pismenim putem 

(e-mailom ili poštom). 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni 

su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi 

navedeno pravo. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 

102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji (NN br.121/2017.) trebaju priložiti dokaze navedene na stranici ministarstva 

branitelja, na linku 
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https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POP

IS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0

LJAVANJU.pdf  

 

Kandidati izabrani po natječaju su obvezni prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike 

dokumentacije koju su priložili u preslici. 

Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin, tijekom predmetnog 

natječaja, u svojstvu voditelja obrade podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti 

podataka (Uredba), prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar 

dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te za neprimljene kandidate zadržava 

u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu eventualnih pravnih zahtjeva te ih nakon 

toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje 

prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti 

zahtjev pisanim putem na adresu Prva gimnazija Varaždin, Varaždin, P.Preradovića 14 ili 

osobnim dolaskom u Prvu gimnaziju Varaždin u radno vrijeme radnim danom, kojom 

prilikom će Prva gimnazija Varaždin provjeriti identitet podnositelja zahtjeva sukladno 

odredbama Uredbe. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti 

izravno Službeniku za zaštitu podataka Prve gimnazije Varaždin na adresu elektroničke pošte 

bi@biconsult.hr ili pisanim putem na adresu Prve gimnazije Varaždin.  
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