
    Dnevni centar za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ 
 

 

Temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18), članka 31. Statuta Dnevnog 
centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka, i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i 
socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-001/1-22-4 od 25 ožujka 2022. godine, 
ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“  objavljuje 
 

NATJEČAJ 
za prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog 

iskustva/pripravništva za slijedede radno mjesto : 
 

1. Edukacijski rehabilitator/ica (instruktor/ica znakovnog jezika)- određeno puno radno vrijeme– 
1 izvršiteljica/izvršitelj 
 

Uvjeti : 
- Završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada 

ili psihologije ili iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije 
- završen dvogodišnji tečaj hrvatskog znakovnog jezika ( 4 semestra), 
- nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u 

kojoj se prvi put zapošljava, 
- nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22) 
 
Mjesto rada: Rijeka 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
– životopis 
– presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice 
– presliku diplome o stečenoj stručnoj 
- potvrda o završenom tečaju hrvatskog znakovnog jezika 
– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje 
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana. 
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu 
izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.  
 
Kandidati koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi 
pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da 
bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava 
dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.  
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz 
prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane 
čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su 
objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Pro
sinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapošljava
nju.pdf). 
Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama  Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka, Mire Radune Ban 14, 
51000 Rijeka, s naznakom: „Natječaj za edukacijskog rehabilitator/ica (instruktor/ica znakovnog 
jezika)“ i putem e-maila: slavaraskajrijeka1@gmail.com. Nepotpune i nepravodobne prijave nede se 
razmatrati.  
O rezultatima natječaja kandidati de biti obaviješteni putem web-stranice Dnevnog centra za 
rehabilitaciju „Slava Raškaj“                                                                                               
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