DRŽAVNE NEKRETNINE DRUŠTVO S
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
DEŽMANOVA ULICA 6
10000 ZAGREB

POTREBE ZA RADNICIMA
ZAGREB, 20.3.2017

POMOĆNI/A RADNIK/CA
Radno mjesto
Broj: 1450139
Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 20.3.2017
Natječaj vrijedi do: 07.4.2017

Posloprimac
Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:
Opis poslova: obavlja poslove po nalogu nadređenog radnika, održava bicikle i elektroautomobile i
vodi brigu o preuzimanju i vraćanju istih, obavlja poslove prijevoza djelatnika i izvođača radova na
otoku i kopnu, vodi brigu o čistoći voznog i plovnog parka, rukuje motornim strojevima, obavlja
poslove košnje, utovara i istovara robe, po potrebi obavlja poslove zaštite od požara, obavlja
poslove skupljanja uginulih životinja, sudjeluje u manjim poslovima ličenja i druge poslove po
nalogu neposredno nadređenog radnika.
S obzirom da je radno mjesto pomoćni radnik/ca radno mjesto s posebnim uvjetima rada, izabrani
kandidat/kandidatkinja, prije zaključenja ugovora o radu, a na trošak Poslodavca, uputit će se na
liječnički pregled specijalistu medicine rada na ocjenu radne sposobnosti za obavljanje tih poslova i
mogućeg utjecaja štetnosti mjesta rada na zdravlje radnika. Također, nad izabranim
kandidatom/kandidatkinjom, prije zaključenja ugovora o radu, izvršit će se sigurnosna provjera
sukladno članku 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine, broj 85/2008 i 86/2012).
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom prijave na natječaj:
- presliku domovnice
- presliku svjedodžbe o završenom osnovnoškolskom obrazovanju
- dokaz o radnom iskustvu-elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest
mjeseci
- preslika vozačke dozvole
Mjesto rada: Brijuni.

Poslodavac
Poslodavac: DRŽAVNE NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću

Pismenu zamolbu s dokumentacijom poslati u natječajnom roku na adresu
DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Dežmanova ulica 6 ili na e-mail
morana.esih@hr-nekretnine.hr

