ZRAČNA LUKA OSIJEK
d.o.o. Osijek
Broj: B-I-02-____/19-DF/BL

Na temelju članka 25. Društvenog ugovora trgovačkog društva Zračna luka Osijek, d.o.o.,
direktor Društva, Davor Forgić, dipl. oec., raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
SPREMAČICA
1. OPĆI PODACI
Radno mjesto:
Mjesto rada:
Broj traženih radnika:
Vrsta zaposlenja:
Radno vrijeme:
Način rada:
Smještaj:
Naknada za prijevoz:
Natječaj vrijedi od:
Natječaj vrijedi do:
Uvjeti na radnom mjestu:
Posloprimac
Razina obrazovanja:
Radno iskustvo:
Vozački ispit:

Spremačica
Zračna luka Osijek, Klisa, (Grad Osijek)
1
na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, uz probni rad u
trajanju od 3 mjeseca, uz mogućnost stalnog zaposlenja
puno radno vrijeme
prije podne, poslije podne, rad vikendom i praznicima
nema smještaja
u cijelosti
31. 07. 2019.
07. 08. 2019.
rad na jednom mjestu
NKV radnik
nije važno
B kategorija

2. OPIS POSLOVA
-

čisti putničku zgradu i ostale objekte zračne luke
čisti zrakoplove i odnosi otpatke iz zrakoplova
obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe za održavanje.

3. UVJETI
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:
1. Zamolbu (vlastoručno potpisanu)
2. životopis
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
4. ispravu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (potvrda ili elektronički zapis)
5. presliku vozačke dozvole
6. dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju ako kandidat ostvaruje pravo na
prednost¹

¹Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti odgovarajuće dokaze.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17.), a koji u
trenutku prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj
priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prednosti
prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17.), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu
Ministarstva branitelja na kojoj du navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom
zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Društvu Zračna luka Osijek, d.o.o., za prikupljanje i
obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u
svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim
kandidatima svim kandidatima putem mail-a.
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podatak je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane
privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti
isključivo poštom na adresu navedenu na kraju oglasa.
Priložena dokumentacija se ne vraća.

Poslodavac
ZRAČNA LUKA OSIJEK d.o.o. za usluge u zračnom prometu, Klisa, Vukovarska 67, 31000
Osijek
Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa, i to:
• neposredno na Zračnu luku Osijek, Klisa, Vukovarska 67, Upravna zgrada
• poštom na adresu Zračna luka Osijek, d.o.o., p.p. 47, 31000 Osijek
• e-mailom na adresu: info@osijek-airport.hr
Natječaj provodi povjerenstvo imenovano od strane poslodavca.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima
prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji uđu u uži krug o tome će biti obaviješteni te pozvani na razgovor. Prije
sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su podvrgnuti se provjeri podobnosti za
rad na zračnoj luci, te provjeri zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti, a nakon sklapanja
ugovora o radu proći program osposobljavanja i certifikacije za rad na zračnoj luci.
Zračna luka Osijek d.o.o. u svakom trenutku može poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično,
o čemu nije dužna obavještavati osobe koje su podnijele prijavu.
Ovaj natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i web stranici Zračne luke Osijek.

U Osijeku, 30. srpnja 2019. godine

Direktor
Davor Forgić, dipl. oec.

