
 

OTVORENI NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA U ŽUPANIJI: 

SURADNIK/SURADNICA U NASTAVI ZA PEDIKERE 
Rok prijave: 19.12.2020. 
Mjesto rada: Slavonski Brod, Obrtnička škola Slavonski Brod 
Uvjeti i način prijave: Vlastoručno potpisanom prijavom (sa svim osobnim i kontakt podacima) na adresu 
Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod. Potrebno je priložiti životopis, rodni list, dokaz o stručnoj 
spremi, potvrdu o evidentiranom radnom stažu HZMO (ne stariju od mjesec dana od dana objave 
natječaja), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod 
istragom za neko od kaznenih djela (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja). 

 



 

 
 
SURADNIK/SURADNICA U NASTAVI ZA KROJAČE (na određeno razdoblje) 
Rok prijave: 19.12.2020. 
Mjesto rada: Slavonski Brod, Obrtnička škola Slavonski Brod 
Uvjeti i način prijave: Vlastoručno potpisanom prijavom (sa svim osobnim i kontakt podacima) na adresu 
Vladimira Nazora 9, 35 000 Slavonski Brod. Potrebno je priložiti životopis, rodni list, dokaz o stručnoj 
spremi, potvrdu o evidentiranom radnom stažu HZMO (ne stariju od mjesec dana od dana objave 
natječaja), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod 
istragom za neko od kaznenih djela (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja). 

 
 
PEKAR/PEKARICA (na određeno uz mogućnost stalnog zaposlenja, noćni rad) 
Rok prijave: 20.12.2020. 
Mjesto rada: Sibinj, Thomy trgovina na malo i pekara  
Uvjeti i način prijave: NSS ili SSS, najava na telefon: 035 425009, e-mail: thomypekara@gmail.com 
 

 

 



 

 
 
 
RECEPCIONAR/RECEPCIONARKA 
Rok prijave: 21.12.2020. 
Mjesto rada: Slavonski Brod, Hotel Art (Poslodavac: KAIROS - U.G.T.) 
Uvjeti i način prijave: 4-godišnja SSS, viša ili prvostupanjska (poznavanje engleskog jezika i osnova 
informatike), kontakt e-mail: info@art-hotel.hr 
 
 
DISTRIBUTER/DISTRIBUTERKA PROMOTIVNOG MATERIJALA (20 sati tjedno) 
Rok prijave: 30.12.2020. 
Mjesto rada: Slavonski Brod, STAKLO DOM MONTAŽA d.o.o. za montažu 
Uvjeti i način prijave: NSS ili SSS, vozački kategorija B (korištenje vlastitog vozila); kontakt e-mailom: 
stdmontaza.posao@gmail.com 
 

 
 

 

 

 



 
 
RADNIK/RADNICA NA FARMI 
Rok prijave: 01.01.2021.  
Mjesto rada: Donji Crnogovci, BILEŠIĆ ADAM POLJOPRIVREDNIK 
Uvjeti i način prijave: NSS, 3-godišnja ili 4-godišnja SSS; mogući osobni dolazak: Donji Crnogovci 32 ili kontakt 
mobitel: 099 7442284 
 
OPERATOR/OPERATORICA U TEHNIČKOJ PODRŠCI (mogućnost stalnog zaposlenja) 
Rok prijave: 03.01.2021. 
Mjesto rada: Slavonski Brod, 4PL Logistics solutions d.o.o. za internet usluge 
Uvjeti i način prijave: 3-godišnja ili 4-godišnja SSS (uvjet: poznavanje njemačkog jezika-B2 i osnova 
informatike-excel, word); kontakt e-mail: matej.marincic@4pl-ls.eu 
 
GLAČAR/ICA (puno radno vrijeme, na određeno razdoblje) 
Rok prijave: 06.01.2021. 
Mjesto rada: Kovačevac, Nova Gradiška; Krojački obrt Tara  
Način prijave: NSS, 3-godišnja ili 4-godičnja SSS; najava na telefon: 035 324155 
 

 
 

 

 



 

 
ŠIVAČ/ŠIVAČICA (puno radno vrijeme, na određeno razdoblje) 
Rok prijave: 06.01.2021. 
Mjesto rada: Kovačevac, Nova Gradiška; Krojački obrt Tara 
Uvjeti i način prijave: 3-godišnja ili 4-godišnja SSS; najava na telefon: 035 324155 
 

        …znate li da se u svojoj lokalnoj knjižnici možete poslužiti računalom? 

Vaša lokalna knjižnica može biti mjesto na kojemu ćete pronaći svoj novi posao!  Ondje možete 
pratiti stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Moj posao gdje ćete saznati koji se poslovi 
trenutačno nude u vašoj okolini. Za uspješnu prijavu na posao važno je imati pripremljen 
životopis kojeg isto možete izraditi na računalu u knjižnici – uvijek možete zamolite nekoga da 
vam pomogne u pisanju. Također se možete prijaviti u vaš područni ured Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i pratiti oglasnu ploču otvorenih poslova kojih nema na internetskim portalima. 

 

 

 


