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Požega, 16. kolovoz 2016.
Na temelju članka 9. Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege
(Službene novine Grada Požege, broj: 19/13., 09/16.), Upravni odjel za europske integracije
Grada Požege, radi provedbe Projekta „Petica za dvoje – III faza“ u sklopu natječaja
„Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s
teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,
faza II“, objavljuje sljedeći
JAVNI POZIV
I. Za odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba na poslovima POMOĆNIKA U
NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA, na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci (od
05. rujna 2016. godine do 14. lipnja 2017. godine), u tri osnovne škole u Gradu Požegi (OŠ
Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića) koje su partneri Gradu Požegi u
provođenju Projekta „Petica za dvoje – III faza“ u sklopu natječaja „Osiguravanje pomoćnika
u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u
osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II“ (u nastavku
teksta: Projekt) - 33 IZVRŠITELJA.
UVJET: Minimalno završena srednja stručna sprema.
Uz prijavu na javni poziv potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika svjedodžbe)
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanu (ne starije od 6 mjeseci)
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega ili potvrda
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
Mjesto rada: OŠ Antuna Kanižlića, OŠ Julija Kempfa i OŠ Dobriše Cesarića.
Opis poslova: zadaća pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama je pružanje
neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni
kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.
Radno vrijeme: 25 sati tjedno.
Prijevoz na rad: djelomično.
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme (sukladno odredbama Zakona o
radu).

II. Radni odnos zasnovat će se sa Gradom Požega nakon provedenog selekcijskog
postupka i edukacije kandidata te se ističe da realizacija zapošljavanja kandidata po ovom
javnom pozivu ovisi o dobivanju sredstava Europskog socijalnog fonda za Projekt naveden u
točki I. ovoga Javnog poziva.
III. Prijave se podnose na adresu: Grad Požega, s naznakom:„ za zapošljavanje
pomoćnika u nastavi“, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega, u roku od osam (8) od objave
javnog poziva na web stranici Zavoda, Područnog ureda u Požegi.
IV. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
V. Ovaj Javni poziv će se objaviti na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni
ured Požega te na oglasnoj ploči i web. stranici Grada Požege.
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