
 
 
 

 

 
JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. na radnim 

mjestima: 

 

KV elektromehaničar jake struje - 1 izvršitelj 

 

Uvjeti:  

• stručna sprema: SSS 

• struka: elektro (elektrotehničar, elektromehaničar) 

• radno iskustvo: 6 mjeseci 

• poznavanje rada na održavanju željezničkih vozila je prednost 

 

 

KV dizel mehaničar – 1 izvršitelj 

 

Uvjeti:  

• stručna sprema: SSS 

• struka: strojarska (mehaničar, dizel mehaničar, automehaničar, mehaničar za motore SUI i sl.) 

• radno iskustvo: 6 mjeseci 

• poznavanje rada na održavanju željezničkih vozila je prednost 

 

Mjesto rada: Varaždin 

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:  

• životopis 

• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi) 

• potvrdu ili ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi HZMO sa 

podacima o dosadašnjem zaposlenju i stažu 

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, odnosno ukoliko 

osoba nema važeće dokumente presliku domovnice) 

 

Prijavu kandidati mogu podnijeti u vremenu od 20.06.2018. do 30.06.2018.  na adresu: 

 

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. 

Pravni poslovi, ljudski potencijali i ZNR 

(za Natječaj za zapošljavanje – KV) 

Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb 

 

ili na mail: kadrovska@tszv.hr 

 

ili putem web stranice: www.tszv.hr 

 

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Poslodavac zadržava pravo ne odabira niti jednog kandidata. 
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JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u društvu Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. na 

radnom mjestu: 

 

čistač/ica – 1 izvršitelj 

 

Uvjeti:  

• razina obrazovanja: NSS  

 

Mjesto rada: Pula  

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci 

Radno vrijeme: puno radno vrijeme 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:  

• životopis 

• potvrdu ili ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi HZMO sa 

podacima o dosadašnjem zaposlenju i stažu 

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, odnosno 

ukoliko osoba nema važeće dokumente presliku domovnice) 

• uvjerenje za rad s kemikalijama (ukoliko posjeduju) 

 

Prijavu kandidati mogu podnijeti u vremenu od 20.06.2018. do 30.06.2018.  na adresu: 

 

 

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. 

Pravni poslovi, ljudski potencijali i ZNR 

(za Natječaj za zapošljavanje – čistač/ica) 

Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb 

 

ili na mail: kadrovska@tszv.hr 

 

ili putem web stranice: www.tszv.hr 

 

Na Javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Poslodavac zadržava pravo ne odabira niti jednog kandidata. 
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