Na temelju članka 21. stavak 2. Statuta Javne ustanove Park prirode Papuk, ravnatelj
Javne ustanove „Park prirode Papuk“ Alen Jurenac, mag.ing.agr., Trg Gospe Voćinske 11,
Voćin, objavljuje
JAVNI POZIV
za prijema osoba u radni odnos sukladno mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018.
godini „Javni radovi“za radno mjesto
TEHNIČKA SLUŽBA
1. Djelatnik na poslovima održavanja staza, građevinskih objekata i uređaja – 3izvršitelj/ica
Mjesto rada: Park šuma Jankovac – Park prirode Papuk (Općina Čačinci)
Vrsta zaposlenja: sezonski
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: da
Potrebno obrazovanje: SSS (3 ili 4 godine) ili KV
Radno iskustvo: nije potrebno
Opis poslova:
a) Uređenje pješačkih staza i turističke infrastrukture (platoa za prihvat vozila,
edukativne ploče i staze)
Košnja pješačkih staza u sustavu posjećivanja, krčenje staza od drvenastih
samoniklih vrsta uz pješačke staze, revitalizacija zaraslih površina na pješačkim,
planinarskim i biciklističkim stazama, odstranjivanje invazivnih vrsta sa staza,
uređenje i održavanje pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza prije sezone,
obilazak parka po zonama posjećivanja sa nadzornom službom
b) Uređenje turističke signalizacije
Košnja trave oko putokaza, iskop starih postojećih drvenih stupova za signalizaciju
i info ploče, ugradba novih putokaza
c) Pomoć u pružanju usluga za sustav posjećivanja
Pomoć oko iznajmljivanja kanua (utovar, istovar, transport), pomoć vodičimaedukatorima sa grupama do 50 djece (priprema i dijeljenje edukativnih listića,
dijeljenje evaluacijskih listića, paziti na red)
Prijave tj . zamolbe podnose se do zaključno sa 20. travnja 2017. godine, na adresu:
Javna ustanova „Park prirode Papuk“, Stjepana Radića 46, Velika, sa naznakom „Za natječaj –
Javni radovi. Nepravovremene zamolbe neće se razmatrati.
Uz prijavu potrebno je priložiti:
 presliku domovnice,
 presliku osobne iskaznice,
 presliku dokaza o stručnoj spremi.
Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
(www.hzz.hr) i web stranici Javne ustanove „Park prirode Papuk“ (www.pp-papuk.hr).
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O rezultatima javnog poziva svi kandidati/inje bit će obaviješteni pisanim putem.
JAVNA USTANOVA

„PARK PRIRODE PAPUK“

KLASA: 112-03/18-01/02
URBROJ: 2189/82-02/18-01
Velika, 19. ožujka 2018. godine
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