TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK
Župska 2, 20000 Dubrovnik
Klasa: 112-02-18-01/4
Urbroj: 2117/01-45-01-18-1
Dubrovnik, 18. siječnja 2018.
Sukladno odredbama članka 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. i 07/17) dana 18. siječnja 2018. godine Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
raspisuje:
NATJEČAJ
za sljedeća radna mjesta

1. Nastavnik/ca matematike - 1 djelatnik/ca, na određeno i nepuno radno
vrijeme, 15 sati nastave tjedno do 31.8.2018.
2. Nastavnik/ca hrvatskog jezika – 1 djelatnik/ca, na određeno i nepuno radno
vrijeme, 12 sati nastave tjedno do 31.8.2018.
3. Nastavnik/ca francuskog jezika – 1 djelatnik/ca na neodređeno i nepuno
radno vrijeme, 13 sati nastave tjedno
4. Nastavnik/ca geografije – 1 djelatnik/ca na neodređeno i nepuno radno
vrijeme, 3 sata nastave tjedno
5. Nastavnik/ca hrvatskog jezika – 1 djelatnik/ca na određeno i nepuno radno
vrijeme kao zamjena , 6 sati nastave tjedno
6. Nastavnik/ca Kemijsko-tehnološke skupine predmeta – 1 djelatnik/ca na
određeno i puno radno vrijeme kao zamjena

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete: prema članku 105. 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 i 07/17), Zakonu o strukovnom obrazovanju (Narodne
novine br. 30/09, 24/10) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom
obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.
Uz prijavu priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, neovjereni preslik
domovnice,neovjereni preslik uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci,
neovjereni preslik potvrde o radnom stažu od HZMO.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednsoti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017)osoba iz
članka 102. stavka 1.-3. Zakona koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za
ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze za ostvarivanje prava
prednosti pri zapošljavanju koji se nalaze na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za primanje prijava: 8 dana od dana objave natječaja
Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Turistička i
ugostiteljska škola Dubrovnik, Župska 2, 20 000 Dubrovnik s naznakom „Za natječaj“.
Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18. siječnja
2018.godine.

