
SPREMAČ/SPREMAČICA 

 

 

Radno mjesto 
 

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 
Broj traženih radnika: 2 

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla 

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 

 
Smještaj: Nema smještaja 

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti 

 
Natječaj vrijedi od: 13.4.2021. 

 
Natječaj vrijedi do: 20.4.2021. 

 
 

 

Posloprimac 
 

Razina obrazovanja: 

• Završena osnovna škola 
• Srednja škola 3 godine 

 
Ostale informacije: 

SPREMAČ/SPREMAČICA - ČISTAČ/ČISTAČICA 
Opis posla: Formiranje i raspremanje vanjskog dijela tržnica, sabiranje, odvajanje, sortiranje 
glomaznog otpada, odvoz bio otpada, pometanje, čišćenje i pranje vanjskih i unutarnjih prostora 
tržnice. 

Razina obrazovanja: KV ili NSS 

Kandidati su dužni dostaviti: zamolbu, životopis, ERPS, presliku svjedodžbe, presliku domovnice ili 
osobne iskaznice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci. 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi 
na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim 
uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan 
je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 
jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava 
uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju 
uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je  vidljivo na 
koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati 



koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. 
citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su 
na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/. 

Poslodavac  zadržava pravo za izbor kandidata provesti pisano ili usmeno testiranje odnosno provjeru 
znanja iz područja djelatnosti za radno mjesto za koje se natječaj provodi. 
 
Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne 
smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 
 
Kandidati će biti pozivani na razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za 
obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji 
su naveli u prijavi. 
 
Poslodavac   pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili 
pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja 
svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijavljenim kandidatima. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o 
izboru. 

Kandidati koji dostave nepotpunu dokumentaciju neće se pozivati na razgovor/testiranje/provjeru 
znanja, sposobnosti i vještina. 

 
 

 

Poslodavac 
 

Poslodavac: RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, putnička agencija 

 
Kontakt: pisana zamolba: BLAŽA POLIĆA 2, 51000 RIJEKA 

 
 

https://branitelji.gov.hr/

