OGLAŠAVA
potrebu za prijemom na radno mjesto
INSPEKTOR BRODA (M/Ž) – 1 izvršitelj

-

radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni
rad od 6 mjeseci

-

mjesto rada: Rijeka

Za navedeno radno mjesto utvrđeni uvjeti za obavljanje poslova su:
Stručna sprema:
VŠS/VSS pomorskog ili tehničkog usmjerenja
Posebna znanja:

Aktivno znanje engleskog jezika, rad na računalu, ovlaštenje Upravitelja
stroja > 3000 kW / Zapovjednika broda > od 3000 BT

Radno iskustvo:

3 godine na istim ili sličnim poslovima ili 4 godine u struci

Opis poslova:

Provođenje nadzora rada, iskorištavanje i rukovanje brodom, brodskim
strojem i brodskom opremom, primanje i praćenje redovitih izvješća
zapovjednika broda utvrđenih postupkom za održavanje broda i postupcima
za upravljanje sigurnošću broda, sustavno prikupljanje svih parametara i
izvještaja radi sastavljanja specifikacije za remont odnosno klasu broda ( trup
i stroj), pravodobno predlaganje nabave rezervnih dijelova obuhvaćenih
godišnjim proračunom za održavanje broda, podnošenje zahtjeva za nužnu
nabavu rezervnih dijelova radi sigurnosti rada broda i opreme koja nije
obuhvaćena proračunom, odgovornost za praćenje i obnovu klase broda,
nadzor remonta brodova u brodogradilištu na osnovi ugovora i ugovorne
tehničke dokumentacije, kontinuirano predlaganje mjera i postupaka za
smanjenje svih vrsta troškova na brodu, ostali poslovi nadziranja,
izvješćivanja i predlaganja prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta

Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti:
- detaljan životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- ovlaštenje upravitelja stroja ili zapovjednika broda
- presliku domovnice ili osobne iskaznice
- elektronički ispis podataka o radnom stažu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana)
Osoba koja se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima
dužna je, pored prednje navedenog, dostaviti slijedeće dokaze:
- rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno
potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz
Domovinskog rata , ne starije od 6 mjeseci
- dokaz o nezaposlenosti - potvrdu HZ za MO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZ
za MO, ne stariju od mjesec dana
- presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog
zaposlenja
- dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez

-

roditeljske skrbi
potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi ( u slučaju
kad se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)
presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107.Zakona
o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj
javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja)
potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju ako
se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja)
rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)
rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata
Poveznica o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se
na internetskoj stranici Ministarstva
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%2
0DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je od 13.04.2018. do 27.04.2018.
godine dostaviti na adresu:

Jadrolinija, Rijeka
Odjel ekspedita
Povjerenstvo za provedbu natječaja
- Inspektor broda ( uz naznaku : ne otvaraj)
Riva 16
51000 Rijeka
ili na e-mail: kadrovi.dept@jadrolinija.hr
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na testiranje.
Jadrolinija zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.

