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Расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњеног радног мјеста

1. Референт за правне и кадровске послове на неодређено вријеме ................................ 2
извршилац

Испуњеност општих услова по закону о раду РС Службени Гласник РС бр. 1/2016;
66/2018; 91/2021 кандидат доказује достављањем сљедеће документације
- да посједује општу здравствену способност за рад;
- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
- да је старији од 18 година;
- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кажњива дјела која га чине неподобним за обављање послова односно
да се против њега не води кривични поступак;
Испуњеност општих услова кандидат доказује достављањем сљедеће документације
- средња стручна спрема (ССС) –економска школа или гимназија
- најмање шест (6) мјесеци искуства у струци, након стицања дипломе ССС
Посебни услови:
- познавање и примјена закона о јавним набавкамa
Уз пријаву за јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова и то:
-

увјерење о општој здравственој способности (не старије од три мјесеца);
увјерење о држављанству ( не старије од 6 мјесеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија);
дипломе о завршеној школи (оригинал или овјерена копија);
увјерење о радном стажу-искуству (од послодавца или из фонда);
кратка биографија;
увјерење надлежног органа о некажњавању да се против кандидата не води
кривични поступак (оригинал или овјерена копија, не старије од 6 мјесеци)

Рок за подношење пријава са свом потребном документацијом је 8 радних дана од дана
објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање у дневним новинама и на страници
предеузећа.
Пријаве се достављају лично или препоручено путем поште на адресу Јавно предузеће
„AQUANA“ водени парк д.о.о. Бања Лука, Ул. Алеја Светог Саве бр. 80, са назнаком ''Комисија
за избор референта за правне и кадровске послове''.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

