KRAKOM – GRADNJA d.o.o.
DIREKTOR
Urudžbeni broj: 64/2014
U Krapini, 23.04.2014.
Temeljem odredbe članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću, poslovni broj 34/09, od 09.07.2009., te odredbama Izjave o prihvaćanju
postavljanja za direktora poslovni broj 7/2012-1, od 20.01.2012. godine, trgovačko društvo
KRAKOM – GRADNJA d.o.o., Gajeva 20, Krapina 49 000, OIB: 13524605273 (u daljnjem
tekstu: Društvo), zastupano po direktoru Željku Zajec, ing.građ., raspisuje slijedeći

NATJEČAJ
za radno mjesto - STROJAR GRAĐEVINSKI STROJEVA

Objavljuje se poziv za prijam na radno mjesto - Strojar građevinskih strojeva
-

1 izvršitelj/ica, na određeno razdoblje u vremenskom trajanju od 3 mjeseca, uz trajanje
probnog roka od mjesec dana

OPIS POSLOVA:
- rad na bageru i ostalim građevinskim strojevima, ovisno o osposobljenosti i potrebama
Uvjeti natječaja:
- na oglas se mogu javiti osobe koje imaju položeno ili su osposobljene za rukovatelja
građevinskim strojevima i posjeduju najmanje 1 godinu iskustva na radu s građevinskim
strojevima
- fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja obavljanja zadataka radnog mjesta izvan sjedišta
poslodavca
- stručna sprema: SSS (srednja stručna sprema)
- potrebne godine iskustva: 1 godina
- vozačka dozvola: kategorija B
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natječaj se mogu prijaviti osobe
oba spola. Uz pisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:
 životopis,
 presliku domovnice,
 dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat dužan je prije sklapanja
ugovora o radu dostaviti originalne dokumente.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od
dana objave natječaja na adresu:

KRAKOM – GRADNJA d.o.o.
Ljudevita Gaja 20
49 000 Krapina

- s naznakom: „Prijava na natječaj“- za predmetno radno mjesto
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave, bez dokaza o traženim uvjetima neće se
razmatrati.
Stručna iskustva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem
utvrđivat će se provjerom stečenih stručnih iskustva potrebnih za obavljanje poslova radnog
mjesta kroz testiranje - provjerom od strane Stručnog povjerenstva.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni o danu testiranja
objavom na web stranici društva KRAKOM - GRADNJA d.o.o., najmanje 3 dana prije
održavanja provjere. Za kandidate koji neće pristupiti testiranju smatrat će se da su povukli
prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava
biti pozvani na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen dana 23. travnja 2014.godine na službenim mrežnim stranicama.

Urudžbeni broj: 64/2014
U Krapini, dana 23.04.2014. godine
DIREKTOR:
Željko Zajec, ing.građ

