
ŠPORTSKI CENTAR KUTINA  

Hrvatskih branitelja 8 

 

Klasa: 112-01/19-01/02 

Urbroj: 2176-132-01-19-1 

 

Kutina, 23.7.2019.  
 

 

Na temelju članka 37. Statuta Športskog centra Kutina, ravnatelj Športskog centra Kutina 

raspisuje sljedeći 
 
 

N A T J E Č A J 
 

 

za prijem u radni odnos jedne spremačice (m/ž) s mjestom rada u Športskom centru Kutina.  

 

Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme – do 31. listopada 2019. godine, radi povećanog 

obima poslova za vrijeme trajanja ljetne sezone rada Bazena Kutina, za vrijeme zamjena za 

vrijeme korištenja godišnjih odmora te za vrijeme dugotrajnog bolovanja radnice.   

 

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:  

- NKV   

 

Zainteresirane kandidatkinje obvezne su, uz pisanu zamolbu, dostaviti sljedeću dokumentaciju 

(u preslici): 

• dokument o završenoj školi (svjedodžba) 

• domovnicu 

• životopis 

• elektronički zapis o radnom stažu HZMO 

• uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci. 
 

 
 

Kandidatkinje koje na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su 

se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi 

propisuju za ostvarivanje rečenog prava.  

Kandidatkinje koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 

101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz 

prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve 

potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  

 

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i 

urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. 

 

Kandidatkinje koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz 

natječaj mogu biti pozvane na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Osobni podaci sadržani u dokumentaciji koju je potrebno priložiti, prikupljaju se u svrhu 

provođenja natječajne procedure i izbora kandidata za prijem u radni odnos, te podnošenjem 

molbe za popunu oglašenog radnog mjesta, kandidat daje privolu za korištenje njegovih 

osobnih podataka u navedenu svrhu.  

 

Prijave se podnose u pisanom obliku do 29.7.2019. godine, na adresu:  

Športski centar Kutina, Hrvatskih branitelja 8, 44320 Kutina, poštom ili osobno.  

 

 

 

 

Športski centar Kutina 

 

                 Ravnatelj : 

Renato Habek, dipl. iur. 


