Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb,
Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža:
1. farmaceutski tehničar, pripravnik -1 izvršitelj (m/ž)
Uvjeti: SSS – farmaceutski tehničar
2. fizioterapeutski tehničar, pripravnik -2 izvršitelja (m/ž)
Uvjeti: SSS – fizioterapeutski tehničar
3. medicinska sestra/tehničar, pripravnik -12 izvršitelja (m/ž)
Uvjeti: SSS – medicinska sestra/tehničar
4. stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, pripravnik -1 izvršitelj (m/ž)
Uvjeti: VŠS – prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike
5. stručni prvostupnik medicinske radiologije, pripravnik -4 izvršitelja (m/ž)
Uvjeti: VŠS – prvostupnik medicinske radiologije
6. stručni prvostupnik fizioterapije, pripravnik -10 izvršitelja (m/ž)
Uvjeti: VŠS – stručni prvostupnik fizioterapije
7. stručni prvostupnik sestrinstva, pripravnik -6 izvršitelja (m/ž)
Uvjeti: VŠS – stručni prvostupnik sestrinstva
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti:
- zamolbu (vlastoručno potpisanu),
- životopis,
- preslik domovnice,
- preslik svjedodžbe (SSS),
- preslik diplome, odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi (VŠS),
- presliku potvrde o duljini trajanja studija (VŠS),
- presliku prijepisa položenih ispita na studiju s prijepisom ocjena (VŠS),
- presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija (VŠS).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati
se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), a koji u trenutku
podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom
zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva
branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa
svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti
pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu: Dom zdravlja ZAGREBZAPAD, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, s naznakom: „Prijava na natječaj za obavljanje pripravničkog staža
za _____________________“.
(navesti naziv radnog mjesta)
Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Zagreb- Zapad, u roku od osam dana
od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

RAVNATELJ
dr.sc.Miroslav Hanževački, dr.med.spec.

