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URBROJ: 2170/09-51-01-16-1
Viškovo, 18. studenog 2016.
Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 9. sjednice od 14.10.2016. godine, direktor
Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 18. studenog 2016. godine
ODLUKU O OBJAVI N A T J E Č A J A
za primanje osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1. Komunalno društvo Viškovo d.o.o. raspisuje natječaj za radno mjesto sa opisom poslova kako slijedi:
1.1. RADNO MJESTO: Suradnik na organizaciji komunalnih djelatnosti (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- VII stupanj stručne spreme (VSS) građevinske struke
- bez radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu,
- znanje barem jednog svjetskog jezika,
PROBNI RAD: - mjeseci
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije
1.2. OPIS I POPIS POSLOVA:
 sudjeluje u kontroli rada svih djelatnika u poslovanju društva,
 sudjeluje u izradi poslovnih planova i financijskog plana društva, materijalima za upravu i stručne
timove i po potrebi sudjeluje u njihovom radu, vodi i sastavlja zapisnike sa istih,
 priprema dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje planove i programe rada za komunalnu djelatnosti
 o svom radu vodi urednu evidenciju i po potrebi izvještava mentora,
 sudjeluje u organizaciji rada i rasporedu djelatnika na radna mjesta,
 surađuje u vođenju evidencije rasporede radnog vremena radnika
 minimalno jednom mjesečno i po potrebi dnevno u špici radova, obilazi i kontrolira izvršenje
radova na terenu, rezultate fotodokumentira, te o istima podnosi izvještaj mentoru i upravi,
 sudjeluje u provođenju mjera osiguranja sukladno Zakonu o Zaštiti na radu i pripadnim propisima,
 redovito prati zakonsku regulativu, sve akte društva i druge akte koji utječu na poslovanje društva
i realizaciju komunalnih djelatnosti,
 priprema analize cijena, te izrađuje troškovnike i tablice za praćenje i ugovaranje cijena za
komunalne radove iz svoje nadležnosti,
 sudjeluje u pripremi izrade račune za izvršene usluge društva i upoznaje se sa evidencijom o
podmirenju istih, mjerama za naplatu dospjelih, a nepodmirenih računa,
 najmanje jednom godišnje vrši istraživanje tržišta u poslovima iz djelokruga komunalnih
djelatnosti radi kontrole tržišnih cijena i vrijednosti poslova društva,
 sudjeluje u postupcima nabave materijala, opreme i sredstava za rad
 sudjeluje u postupcima javne nabave, izrađuje specifikacije materijala, opreme i sredstva rada, te
potrebnih vozila za nabavu,
 sudjeluje u radu i organizaciji zimske službe, redovite ophodnje prometnica, manifestacija, te je u
stanju pripravnosti za eventualne situacije elementarnih nepogoda i dežurstva po potrebi,
 obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama mentora.

2. Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Komunalnog društva Viškovo d.o.o., www.kdviskovo.hr, oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem elektronske prijave i oglasnoj
ploči Komunalnog društva Viškovo d.o.o. O natječaju će se elektronski obavijestiti i osnivač Općina Viškovo.
3. Opći uvjeti natječaja:
U natječaju se pored uvjeta za radno mjesto propisuje opis i popis poslova koji su predmet stručnog
osposobljavanja, a koje će polaznik obavljati, te vještine kojima će na taj način ovladati.
Uz zamolbu potrebno je priložiti: životopis, diplomu, presliku osobne iskaznice (obje strane), presliku
vozačke dozvole (obje strane), adresu za dostavu pošte, telefonski brojevi za kontakt i e-mail za
elektronsku komunikaciju.
Prijave moraju biti dostavljene do 28. studenog 2016. godine do 12,00 sati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu Komunalno
društvo Viškovo d.o.o., Vozišće 3, 51216 Viškovo, sa naznakom "Za natječaj — stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa „
Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto
sukladno raspisanom natječaju i uvjetima za stručno osposobljavanje danim od Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, neće biti uzete u razmatranje.
4. Po zaprimljenim prijavama iste će se obraditi prema uvjetima ispunjavanja uvjeta natječaja za pojedina
radna mjesta.
5. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se usmeni razgovor u trajanju do 15 minuta,
na koji će biti pozvani kandidati putem e-maila odnosno telefonskim pozivom.
6. Nakon usmenog razgovora obraditi će se prijave i izvršiti izbor kandidata, koji će o tome biti obaviješteni
u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.
7. O odabranom kandidatu dostaviti će se Zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad), na odobrenje. Nakon
pozitivne suglasnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, sa odabranim kandidatom sklopiti će se ugovor
za stručno osposobljavanje sukladno zakonskim uvjetima.
U slučaju negativnog rješenja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje ovaj natječaj će se poništiti.
Direktor
Dragan Blažević, dipl. ing. građ.
Dostaviti:
1.
Imenovani,
2.
Direktor,
3.
U spis
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