
 

OTVORENI NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA U ŽUPANIJI: 

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA DJECE 
Rok prijave: 20.01.2021. 
Mjesto rada: Čaglin, Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin 
Uvjeti i način prijave: Poslati pismenu prijavu: Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin, V. Nazora 3, 34350 
Čaglin. Potrebna: osobno potpisana prijava, životopis, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu 
(preslika), dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika), potvrda o evidentiranom radnom iskustvu 
HZMO (ne stariju od mjesec dana), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi 
kazneni ili prekršajni postupak (ne starija od mjesec dana), potvrda nadležnog CZSS da kandidat nema 
izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta. 

 
 



 

 
 
 

ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORICA U KNJIGOVODSTVU (na određeno) 
Rok prijave: 23.01.2021. 
Mjesto rada: Kutjevo, NICK & M j.d.o.o. za računovodstvo i usluge 
Uvjeti i način prijave: SSS, viša ili prvostupanjska (uvjet: poznavanje osnova informatike: excel, osnove 
korištenja računala); kontakt-pismena zamolba: Rep. Hrvatske 28, Kutjevo; e-mail: ivica@nickm.hr 
 
PRODAVAČ/PRODAVAČICA (puno radno vrijeme, na određeno) 
Rok prijave: 27.01.2021. 
Mjesto rada: Požega, OSATINA GRUPA d.o.o. 
Uvjeti i način prijave: 3-godišnja SŠ; kontakt-pismena zamolba: Kralja Tomislava 91, Semeljci; 
 e-mail: natjecaji@osatina.hr 
 
MESAR/MESARICA (puno radno vrijeme, na određeno) 
Rok prijave: 27.01.2021. 
Mjesto rada: Požega, OSATINA GRUPA d.o.o.   
Uvjeti i način prijave: 3-godišnja ili 4-godišnja SŠ; kontakt-pismena zamolba: Kralja Tomislava 91, Semeljci; 
e-mail: natjecaji@osatina.hr 

 

 

 



 

 
AGENT / AGENTICA PRODAJE ZA AUTO OSIGURANJE 
Rok prijave: 28.01.2021. 
Mjesto rada: Požega, ESICHER d.o.o. za zastupanje u osiguranju 
Uvjeti i način prijave: Minimalno SSS (poznavanje rada na računalu, uvjet: 2 g. radnog iskustva na 
istim/sličnim poslovima u osiguranju – kandidati bez odgovarajućeg iskustva mogu poslati otvorene molbe s 
naznakom "Honorarni posao" na honorarniposao@osiguranje24.hr); kontakt: e-mail: posao@osiguranje24.hr 

 
ČISTAČ/ČISTAČICA (10 sati tjedno, na određeno) 
Rok prijave: 29.01.2021. 
Mjesto rada: Požega, DOMUS GRUPA j.d.o.o. za poslovne usluge 
Uvjeti i način prijave: NSS; kontakt-najava na telefon: 01 5627020; mobitel: 095 3619912; e-mail: 
marieta@domusgrupa.com 
 
BLAGAJNIK/BLAGAJNICA AUTOMATA (puno radno vrijeme, na određeno) 
Rok prijave: 31.01.2021. 
Mjesto rada: Požega, MULTI-STAR d.o.o. 
Uvjeti i način prijave: NSS ili 3-godišnja SŠ; kontakt- e-mail: multistar.posao@gmail.com 
 



 

 
 
TEHNIČAR/TEHNIČARKA ZA RAČUNALSTVO (na određeno) 
Rok prijave: 03.02.2021. 
Mjesto rada: Požega, PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo 
Uvjeti i način prijave: 4-godišnja SŠ (radno iskustvo 1 g.; potrebno poznavanje servisiranja i rada na 
računalu); kontakt-pismena zamolba: Industrijska 30, Požega; e-mail: info@presoflex.hr 
 

        …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. 

 
 
 

 

 


