HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Na datum počekta prijave: 27.9.2022
Vrijeme izrade izvješća: 28.9.2022 7:10
Područni ured: PODRUČNI URED KARLOVAC

Broj biltena: 28092022
Bilten - slobodna radna mjesta

Ispostava matična KARLOVAC

Zdravstvo, socijalna skrb, njega
Naziv: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE NOBILES Adresa: 47201 DRAGANIĆI, VRH 9
NJEGOVATELJ/ICA
Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 2204334-2213280

Mjesto rada: DRAGANIĆ
radno vrijeme: puno radno vrijeme
NIje potrebno radno iskustvo
razina obrazovanja: Završena osnovna škola
mogućnost stanovanja: Obiteljski stan
prijevoz na rad: U cijelosti
vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao
način javljanja: najava na telefon: 047 715284 mobitel: 098 561491
napomena: Opis posla:
njega i skrb starijih i nemoćnih osoba
Rok za podnošenje prijave: 14.10.2022

Vrijedi od: 28.9.2022

Stručnjaci za elektrotehniku
Naziv: ELSTROM d.o.o. za usluge, trgovinu i turistička agencija Adresa: 47206 LASINJA, Karlovačka cesta 14/A
POMOĆNI/A ELEKTRIČAR/KA
Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 2204334-2212899

Mjesto rada: LASINJA
radno vrijeme: puno radno vrijeme
NIje potrebno radno iskustvo
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine
mogućnost stanovanja: Nema smještaja
prijevoz na rad: Djelomično
vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao
način javljanja: osobni dolazak: Karlovačka cesta 14a, Lasinja
- najava na telefon: mobitel: 099 6537002
napomena: Opis poslova:
Pomoćni radovi kod izvođenja elektroinstalacija, zamjene rasvjetnih tijela i sl.
- pomoćni poslovi kod izvođenja sustava pametnih kuća, očuvanje potrošnje električne energije isključivanjem trošila ako nisu u funkciji
određeno vrijeme
- pomoć pri zamjeni rasvjetnih tijela energetski učinkovitom rasvjetom (LED rasvjeta u kućanstvima, industriji i javnoj rasvjeti)
- pomoćni poslovi kod ugradnje rasvjete sa fotonaponskim napajanjem, pomoćni poslovi kod izgradnje fotonaponskih elektrana
- pomoćni elektromontažni radovi na izgradnji i rekonstrukciji trafostanica i dalekovoda
Mogućnost korištenja potpora za zapošljavanje.
Rok za podnošenje prijave: 30.9.2022

Vrijedi od: 27.9.2022

Stručnjaci u prometu, dizajneri
Naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA OPSKRBU PITKOM VODOM,ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Adresa:
47000 KARLOVAC, GAŽANSKI TRG 8
OPERATER/KA SPECIJALNOG VOZILA - VOZAČ/ICA, Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 2204334-2213514

Mjesto rada: KARLOVAC
radno vrijeme: puno radno vrijeme
NIje potrebno radno iskustvo
očekivana plaća: 4815 Kn
vozački ispit: C
razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine
mogućnost stanovanja: Nema smještaja
prijevoz na rad: U cijelosti
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.)
način javljanja: pismena zamolba: Gažanski trg 8, 47000 Karlovac
napomena: Na temelju članka 29. Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju /potpuni tekst/ sa
sjedištem u Karlovcu, Gažanski trg 8, direktor društva Katarina Malenica, mag.oec. raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za zaposlenje na određeno vrijeme u Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Operater specijalnog vozila - vozač – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti:


Završena srednja škola za vozača.







Uz pismenu prijavu na javni natječaj, kandidati su obvezni priložiti (u izvorniku ili neovjerenoj preslici):
životopis
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana
dokaz o radnom stažu i
dokaz o stručnoj spremi.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN
121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz čl. 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju
objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pre
dnosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca.
Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Društva www.vik-ka.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od završetka natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju i koja je pristigla na adresu tvrtke zaključno
s datumom 06.10.2022. godine.
Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se na adresu Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac sa naznakom »Natječaj
za operatera specijalnog vozila – vozača – ne otvaraj».
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac zadržava pravo poništiti javni natječaj u bilo kojem trenutku ne navodeći razloge poništenja.
Rok za podnošenje prijave: 6.10.2022

Vrijedi od: 28.9.2022

Građevinari, geodete
Naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA OPSKRBU PITKOM VODOM,ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Adresa:
47000 KARLOVAC, GAŽANSKI TRG 8
STRUČNI/A SURADNIK/ICA, Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 2204334-2213549

Mjesto rada: KARLOVAC
radno vrijeme: puno radno vrijeme
NIje potrebno radno iskustvo
očekivana plaća: 6862 Kn
vozački ispit: B
razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
mogućnost stanovanja: Nema smještaja
prijevoz na rad: U cijelosti
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.)
način javljanja: pismena zamolba: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Gažanski trg 8, 4700
napomena: Na temelju članka 29. Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju /potpuni tekst/ sa
sjedištem u Karlovcu, Gažanski trg 8, direktor društva Katarina Malenica, mag.oec. raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za zaposlenje na određeno vrijeme u Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti:




Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih
znanosti, polje građevinarstvo, geodezija ili strojarstvo.
Poznavanje rada na osobnom računalu.
Vozački ispit B kategorije.








Uz pismenu prijavu na javni natječaj, kandidati su obvezni priložiti (u izvorniku ili neovjerenoj preslici):
životopis
dokaz o državljanstvu
uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
dokaz o radnom stažu i
dokaz o stručnoj spremi.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN
121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz čl. 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju
objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pre
dnosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca.
Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Društva www.vik-ka.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od završetka natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju i koja je pristigla na adresu tvrtke zaključno
s datumom 06.10.2022. godine.
Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se na adresu Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac sa naznakom »Natječaj
za stručnog suradnika – ne otvaraj».
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac zadržava pravo poništiti javni natječaj u bilo kojem trenutku ne navodeći razloge poništenja.
Rok za podnošenje prijave: 6.10.2022

Vrijedi od: 28.9.2022

Strojari i brodograditelji
Naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA OPSKRBU PITKOM VODOM,ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Adresa:
47000 KARLOVAC, GAŽANSKI TRG 8
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU 1
Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 2204334-2213534

Mjesto rada: KARLOVAC
radno vrijeme: puno radno vrijeme
potrebno radno iskustvo: 60 mj.
očekivana plaća: 7382 Kn
vozački ispit: B
razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
mogućnost stanovanja: Nema smještaja
prijevoz na rad: U cijelosti
vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.)
način javljanja: pismena zamolba: Gažanski trg 8, 47000 Karlovac
napomena: Na temelju članka 29. Društvenog ugovora Vodovod i kanalizacija d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju /potpuni tekst/ sa
sjedištem u Karlovcu, Gažanski trg 8, direktor društva Katarina Malenica, mag.oec. raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za zaposlenje na određeno vrijeme u Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Viši stručni suradnik za gradnju 1 – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti:





Završen diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo.
Radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva u struci.
Poznavanje rada na osobnom računalu.
Vozački ispit B kategorije.







Uz pismenu prijavu na javni natječaj, kandidati su obvezni priložiti (u izvorniku ili neovjerenoj preslici):
< >dokaz o državljanstvu
uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana
dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
dokaz o radnom stažu i
dokaz o stručnoj spremi.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN
121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz čl. 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju
objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pre
dnosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca.
Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Društva www.vik-ka.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od završetka natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju i koja je pristigla na adresu tvrtke zaključno
s datumom 06.10.2022. godine.
Prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se na adresu Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac sa naznakom »Natječaj
za stručnog suradnika – ne otvaraj».
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac zadržava pravo poništiti javni natječaj u bilo kojem trenutku ne navodeći razloge poništenja.
Rok za podnošenje prijave: 6.10.2022

Vrijedi od: 28.9.2022

