
Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama (NN 76/93), te čl. 34. Statuta Pučkog otvorenog 
učilišta Novska, v.d ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Novska donosi Odluku da se 
raspisuje  
 

NATJEČAJ 
za primanje pomoćnih radnika/ca u ustanovi za kulturu i obrazovanje odraslih  

– Pučko otvoreno učilište Novska na određeno vrijeme 
 
Mjesto rada:    Novska, Sisačko-moslavačka županija 
Broj traženih radnika:   5 
Vrsta zaposlenja:  Na određeno; povećan opseg posla 
Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme 
Smještaj:   Nema smještaja 
Naknada za prijevoz: Djelomično 
Natječaj vrijedi od:   22.02.2016. 
Natječaj vrijedi do:   29.02.2016. 
 
Razina obrazovanja: 

• Završena osnovna škola 
• Srednja škola 3 godine 
• Srednja škola 4 godine 

 
Radno iskustvo:   Nije važno 
 
Ostale informacije: 
 
Pomoćni radnici (m/ž) primaju se na osnovu Mjere poticanja zapošljavanja u javnim 
radovima: „Radom za zajednicu i sebe“ 
 
Ciljane skupine koje se mogu prijaviti: 
 
1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade 
osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih 
zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 
mjeseci, Romi: (prijavljene u evidenciju nezaposlenih) 
2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole: (prijavljene u evidenciju nezaposlenih 
najmanje 12 mjeseci), 
3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe 
starije od 50 godina (prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca), 
4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju: (prijavljene u 
evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci) 
5. Mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju 
-  prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca 
6. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile 
prethodno uključene u programe javnih radova: 
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci. 
 
Trajanje zaposlenja:  6 mjeseci. 
 
Rok prijave: do 29. 2. 2016. 
Kandidati su dužni dostaviti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja na adresu: 
Pučko otvoreno učilište Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Novska. 
 

v.d. ravnatelja 
Dominik Mitrović, pristup. Inf. 


