OGLAŠAVA
potrebu za prijemom za radno mjesto
PRODAVAČ KARATA-PRIVEZIVAČ
OPIS RADNOG MJESTA:
Usluga prodaje karata, priveza i odveza brodova
UVJETI OGLASA:
Stručna sprema: SSS ili PKV (osmogodišnja škola)
Posebno znanje i vještina: rad na računalu
Radno iskustvo: 1 godina
Oglas vrijedi od 28.02.2019. do 30.04.2019. godine
Broj traženih radnika: 1
Mjesto rada: RIVANJ (otok Rivanj), ovisno o organizaciji rada i druga prodajna mjesta
poslodavca u ZADARSKOJ županiji
SMJEŠTAJ:
Poslodavac za radnika ne osigurava smještaj
VRSTA ZAPOSLENJA:
Određeno vrijeme (zamjena)
RADNO VRIJEME:
Nepuno radno vrijeme (30 sati tjedno) tijekom van sezone , te puno radno vrijeme (40
sati tjedno) tijekom mjeseca srpnja i kolovoza.
RAD U SMJENAMA:
prijepodne, poslijepodne, noćni rad i rad vikendom i praznikom
Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
- elektronički ispis radnog staža evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana)
- presliku osobne iskaznice
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji se temeljem Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na to pravo
poziva dužan je za to dostaviti tražene dokaze.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH, a poveznica je
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/PO
PIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA
VANJU.pdf
Jadrolinija dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih
propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u
svrhu provođenja oglasa radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće
koristiti.

Nepotpune ili nepravovremeno podnesene zamolbe kao i zamolbe na kojima nije
naznačen naziv radnog mjesta i naziv mjesta rada za koju se podnosi zamolba neće se
razmatrati.
Jadrolinija pridržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
Zamolbe s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti na adresu:

Jadrolinija, Rijeka
Odjel ekspedita
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Riva 16
51000 Rijeka
ili na e-mail: kadrovska-ag@jadrolinija.hr
( obavezno s naznakom radnog mjesta i mjesta rada)

