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NATJEČAJ 

dvd.zrnovnica@gmail.com 

za prijam u radni odnos 

VATROGASAC - 3 izvršitelja 

na određeno vrijeme do 31.12.2021.godine 

Uvjeti za prijem u radni odnos 

• srednja stručna sprema smjer zaštite od požara (vatrogasac-vatrogasni tehničar) 
• najmanje tri (3) godine iskustva u vatrogasnoj operativi 
• poznavanje rada na računalu 
• vozačka dozvola B kategorije 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

• životopis 
• dokaz o stručnoj spremi 
• preslika osobne iskaznice 
• domovnica 
• uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv fizičke osobe (ne starije od 6 mjeseci) 
• preslika vozačke dozvole 

Opis poslova za vatrogasca 

• neposredno sudjeluje i samostalno rukovodi jednostavnim vatrogasnim intervencijama 
• odgovara za učinkovitost vatrogasne intervencije 
• vodi rad, djelovanje smjene vatrogasne postrojbe 



• zaprima dojave i reagira uzbunjivanjem 
• vodi evidenciju o nastalim događajima i izvještavao njima 
• predlaže poboljšanja 
• izvodi obuh.ll i vježbe 
• odgovara za učinkovitost zadužene opreme sredstava rada koja koristi 
• obavlja poslove na održavanju tehnike i objekta 
• obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge predsjednika i nadređenih 

zapovjednika 

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom preporučeno na adresu Društva navedenu u 
zaglavlju, zaključno sa 4. 11. 2020. godine. 

Prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima prednost će se dati nezaposlenima koji 
udovofjavaju uvjete Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji, dokaze koje je potrebno dostaviti mo!:.ete preuzeti na 
(1-nvw.branitelji. gov. hr), a izravna poveznica u naslovu ove objave dostupna klikom. 
Prednost pri prijemu u radni odnos pod istim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije 
godine obavlj"afa poslove dobrovoljnog vatrogasca. 

M.P. 
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