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Vodakom d.o.o. 

za javnu vodoopskrbu i 

odvodnju 

 
  
  
 

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju Trgovačkog društva VODAKOM d.o.o. Pitomača, 
Vinogradska 41, Uprava društva VODAKOM d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41, donosi:   

 
Odluku 

 
 o raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta "REFERENT ZA PRIKLJUČKE“  

 
NATJEČAJ 

 
1. Kandidat/kinja za radno mjesto "REFERENT ZA PRIKLJUČKE“ -1 izvršitelj/ica, mora ispunjavati 
slijedeće uvjete: 
 
Stručni uvjeti: 

 završen diplomski studij tehničkog usmjerenja(VSS) 
  

Informatička znanja: 
 osnove korištenje računala u Windows okruženju, 
 office sučelju, 
 autocad programu. 

 
Strani jezici: 

 engleski/njemački jezik 
 

2. Vrsta zaposlenja: 
 na određeno radno vrijeme do godine dana 
 povećan opseg posla 

 
3. Radno vrijeme 

 puno radno vrijeme 
 
4. Radno iskustvo 

 minimalno 3 godine radnog iskustva 
 
5. Opis radnog mjesta 
 

 zaprimanje i obrada zahtjeva priključaka na komunalne vodne građevine (vodoopskrba i odvodnja), 
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 izlazak na teren i dodjela mjesta za priključke na komunalne vodne građevine (vodoopskrba i 
odvodnja), 

 evidencija naloga za izmjenu vodomjera, 
 izrada i dostava godišnjeg izvještaja o izmjeni vodomjera, 
 izdavanje posebnih uvjeta priključaka na komunalne vodne građevine (vodoopskrba i odvodnja), 
 obavljanje komunikacije s korisnicima do potpisivanja ugovora i za vrijeme izvođenja radova, sve do 

uvođenja korisnika u sustav naplate, 
 obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe. 

 
6.  Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti: 
 

 životopis, 
 presliku osobne iskaznice ili domovnice, 
 presliku odgovarajuće diplome, 
 elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje o radnom iskustvu, 
 uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije 

starije od 6 mjeseci). 
 
7. Ostale napomene: 
 
Radni odnos se zasniva na određeno radno vrijeme; povećan opseg posla. Na natječaj mogu se 
ravnopravno javiti kandidati oba spola.  Kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja biti  
će pregledana dokumentacija te će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja. Nepotpune i  
nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava. 
 
 
Prijave na natječaj, s dokazom o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku 7 dana od dana objave natječaja, 
odnosno do 14. prosinaca 2020. godine do 10:00h  na adresu: Vodakom d.o.o., Vinogradska 41, 33405 
Pitomača, sa naznakom ''prijam u radni odnos – REFERENT ZA PRIKLJUČKE“ 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 
U Pitomači, 07.12.2020. godine 

 


