Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin temeljem odluke Odbora od 19. rujna 2019. raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Varaždin
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jedna način muški i ženski rod.
1. Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:
- Preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski ili diplomski
sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij
- najmanje tri godine radnog staža u propisanoj stručnoj spremi
- vozačka dozvola B kategorije
2.
-

-

Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti:
životopis
diplomu (preslika)
dokaz o radnom stažu
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne
starije od 6 mjeseci)
suglasnost kandidata da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi
uvjerenje o njegovoj ranijoj neosuđivanosti na pravomoćnu kaznu zatvora ili kaznu
dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo
domovnicu (preslika)
vozačka dozvola (preslika)
motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Gradskog društva
Crvenog križa Varaždin

3. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine, a ista osoba može biti ponovno
imenovana za radno mjesto ravnatelja
4. Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se pod
jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako se na natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti i
izvješće o radu u proteklom mandatu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na
adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Stanka Vraza 8. 42 000 Varaždin s
naznakom: „ZA NATJEČAJ“
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o
izboru.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
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