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U Splitu, 16. svibnja 2022.god.  
 
Trgovačko društvo Splitska obala d.o.o. za usluge i razvoj, sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14 , 
raspisuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
 
 

 

 
      Za prijem za rad na određeno vrijeme na radno mjesto: 

 Pomoćni radnik/ca na čišćenju plaža II 
 

Opis poslova: čisti plaže koje održava Društvo, prazni koševe za smeće i vrećice za 
otpatke nosi do odlagališta, pometa šetnice, pristupne skale i platoe na plažama, čisti 
rampe i šetnice od izbačenog žala, uklanja odrone sa  šetnica i platoa, obavlja i ostale  
nespomenute poslove iz djelokruga svoga rada. 
Mjesto rada: Split ili Slatine 
Broj traženih radnika: 15 
Radno vrijeme: puno vrijeme 
Smještaj: nema smještaja 
Naknada za prijevoz: u cijelosti 
 

Kandidati za pomoćnog radnik/ca na čišćenju plaža, moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 
1. da ima  SSS, KV ili NKV 

Radno iskustvo: nije potrebno 
Vozački ispit: nije potrebno 
Uz posebne uvjete za navedena radna mjesta, kandidati moraju ispunjavati opći uvjet za prijem u 
službu: 

2. Punoljetnost 
 

 
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme za sezonsko razdoblje od lipnja do studenog 2022.god.   
a radi povećanog opsega posla. 
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu  za natječaj kandidati su dužni dostaviti: 

- Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz 
javnog natječaja 

- Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja  (preslika svjedodžbe) 
 

 



 
Javni natječaj biti će objavljen na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split te  
na mrežnim stranicama Društva www.splitskaobala.hr i mrežnim stranicama Grada Splita 
www.split.hr. 
 
Kandidati prijavom na oglas pristaju da Splitska obala d.o.o., kao voditelj obradu, prikupljene podatke 
na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja. Splitska obala d.o.o.  će 
s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika  
sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka 
ili oštećenja.  
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN broj  
82/08, i 69/17). 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom 
natječaju. 
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom 
prijavljenim za natječaj. 
 
Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako i na muški 
i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se do 31.05.2022.g.  
svakim radnim danom od 10:00 do 12:00  isključivo na protokol Splitske obale d.o.o. 
 
Prijave dostaviti na : Splitska obala d.o.o. Kralja Zvonimira 14/XI , Split, , s naznakom  :  
 „Prijava na javni natječaj za Pomoćnog radnik/ca na čišćenju plaža II- ne otvarati“. 
 
Pravo je Društva da ovaj natječaj poništi u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja opravdanog 
razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja Društvo nikome ne odgovara za eventualno 
prouzročenu štetu. 
 
 
Splitska obala d.o.o. 
 
 

http://www.splitskaobala.hr/
http://www.split.hr/

