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ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на неодређено
време на радно место
1. Извршилац – сарадник у Кабинету
председника Скупштине Града
Новог Сада
1 извршилац

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на неодређено
време на радно место
1. Извршилац за лекторисање
текстова на српском језику
1 извршилац

Услови:
Филозофски факултет. положен државни стручни испит и једна година радног искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
Уверење о држављанству РС и Уверење од суда да
није под истрагом, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
- Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе, бр. 1 Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области филолошке науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - дипломирани филолог (србиста) –
мастер, специјалистичке академске студије – дипломирани филолог (србиста) – специјалиста, односно на основни студијама у трајању од најмање четири године,
положен државни стручни испит и најмање једна година
радног искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља:
Доказ о завршеном факултету, Уверење о положеном државном стручном испиту, Доказ о радном искуству, Уверење о држављанству РС и Уверење од суда да
није под истрагом, на следећу адресу: Градска управа
за опште послове Града Новог Сада - Писарница, или
лично у зграду на Тргу слободе, бр. 1 - Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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ГРАД НОВИ САД
Служба Скупштине Града
—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на неодређено време на радно
место - Извршилац – сарадник у Кабинету председника Скупштине Града
Новог Сада - 1 извршилац

Градска управа за прописе
—

Оглас за пријем у радни однос запосленог на неодређено време на радно
место - Извршилац за лекторисање
текстова на српском језику - 1 извршилац

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

