
 

OTVORENI NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA U ŽUPANIJI: 

RADNO MJESTO KONOBAR /KONOBARICA 
Rok prijave: 21.4.2022. 
Mjesto rada: Lipik, Ugostiteljski obrt Carlo, vl. Carlo Brisinello, Trg hrvatskih branitelja Lipika 1/B 
Uvjeti i način prijave: 3-godišnja SŠ; kontakt- mobitel: 098 9457553 

 
 



 

 
 
RADNO MJESTO SPREMAČ/SPREMAČICA (na određeno, 20 h tjedno) 
Rok prijave: 21.4.2022. 
Mjesto rada: Lipik, Dječji vrtić Kockica Lipik  
Uvjeti i način prijave: NSS; Pisanu prijavu poslati na adresu: Dječji vrtić Kockica Lipik, Slavonska 40, 34551 
Lipik, u zatvorenoj kuverti s naznakom  „Prijava na natječaj za spremač/icu“. Uz pisanu prijavu (zamolbu) 
potrebno priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o radnom stažu (HZMO), potvrdu o 
nekažnjavanju (ne stariju od dana objave natječaja) te presliku osobne iskaznice.  

 
 

 



 

 
 
RADNO MJESTO KUHAR /KUHARICA 
Rok prijave: 22.4.2022. 
Mjesto rada: Požega, Đački dom 
Uvjeti i način prijave: 3-godišnja SŠ; Prijavu poslati na adresu: Đački dom, Ratarnička 2, 34 000 Požega, u 
zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj kuhara/ice“. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu (s osobnim 
podatcima: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, broj tel i/ili mob, e-mail) potrebno priložiti: 
životopis, potvrdu o radnom stražu (HZMO) i potvrdu o nekažnjavanju (oboje ne starije od dana natječaja) te 
preslike dokaza o stečenoj stručnoj spremi i o državljanstvu. 

 
 
RADNO MJESTO KUHAR/KUHARICA (na određeno) 
Rok prijave: 23.4.2022. 
Mjesto rada: Požega, T.A.R. d. o. o. za trgovinu i ugostiteljstvo, restoran Lovački Rog 
Uvjeti i način prijave: SSS; kontakt- osobni dolazak: Restoran Lovački Rog, Industrijska 21, najava na telefon: 
034 272886, mobitel: 091 5433974, e-mail: tar.lovackirog@gmail.com  
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RADNO MJESTO GERONTODOMAĆIN/CA (na određeno, mogućnost stalnog zaposlenja) 
Rok prijave: 30.4.2022. 
Mjesto rada: Pakrac i okolica, Centar za pomoć u kući Snježana 
Uvjeti i način prijave: OŠ niži razredi, NSS, SSS (uvjet: vozački kategorija B, vlastiti automobil); kontakt- 
najava na telefon: 034 223000, mobitel: 099 7232995 
 
 
RADNO MJESTO PODRUMARSKI RADNIK/PODRUMARSKA RADNICA 
Rok prijave: 30.4.2022. 
Mjesto rada: Požega,  VALLIS AUREA DELIKATESE j.d.o.o.  
Uvjeti i način prijave: OŠ niži razredi, NSS, SSS; kontakt- e-mail: vadprijave5@gmail.com  
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RADNO MJESTO STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA ZAŠTITE NA RADU (na određeno) 
Rok prijave: 30.4.2022. 
Mjesto rada: Požega, Zvečevo, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D. 
Uvjeti i način prijave: VŠS, VSS; kontakt- osobni dolazak/pisana zamolba: Požega, Kralja Zvonimira 1, najava 
na telefon: 034 276200, mobitel: 099 5833605pisana zamolba: Požega, e-mail: mihovil.pranjic@zvecevo.hr  
 
 
RADNO MJESTO VINOGRADARSKI RADNIK/VINOGRADARSKA RADNICA 
Rok prijave: 30.4.2022. 
Mjesto rada: Kaptol, VALLIS AUREA DELIKATESE j.d.o.o.  
Uvjeti i način prijave: OŠ niži razredi, NSS, SSS; kontakt- e-mail: vadprijave5@gmail.com 
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RADNO MJESTO ČISTAČ/ČISTAČICA (20 h tjedno) 
Rok prijave: 7.5.2022. 
Mjesto rada: Badljevina, Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19 
Uvjeti i način prijave: OŠ niži razredi, NSS; kontakt- mobitel: 098 256897 (g. Vlado Amić) 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
RADNO MJESTO KONOBAR/KONOBARICA 
Rok prijave: 7.5.2022. 
Mjesto rada: Badljevina, Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19 
Uvjeti i način prijave: NSS, SSS; kontakt- mobitel: 098 256897 (g. Vlado Amić) 
 

 

 

 

 



 

 
RADNO MJESTO PRODAVAČ/PRODAVAČICA (na određeno) 
Rok prijave: 12.5.2022. 
Mjesto rada: Pakrac, MLIN I PEKARE 
Uvjeti i način prijave: SSS; kontakt- e-mail: pravna.sluzba@mip.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. 
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