Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10,
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16
i 131/17) te članka 34. Statuta Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Upravno vijeće Doma zdravlja
Zagreb – Zapad, Zagreb raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAMJENIKA/ICE
RAVNATELJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB-ZAPAD

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja,
- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja.
Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti :
1. životopis,
2. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili ovjerenu presliku,
3. odobrenje za samostalan rad nadležne komore (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja), u
izvorniku ili ovjerenu presliku,
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu, u izvorniku ili ovjerenu presliku,
5. uvjerenje o nekažnjavanju,
6. dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave
natječaja.
Zamjenik/ica ravnatelja Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD imenuje se na mandatno razdoblje u
trajanju od 4 godine.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine, br. 82/08)
na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Svi kandidati biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 30 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava.
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja
ZAGREB-ZAPAD, Prilaz baruna Filipovića 11, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na
natječaj za imenovanje zamjenika/ice ravnatelja“ – NE OTVARATI.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD pridržava pravo poništenja natječaja.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB-ZAPAD
Miran Cvitković, dr.med.

