Sukladno čl. 21. Statuta Doma zdravlja Čakovec, ravnatelj Doma zdravlja Čakovec, raspisuje:
NATJEČAJ
-za prijem u radni odnos:

STRUČNI/A PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA- 1 izršitelja/cu, (m/ž) na određeno
vrijeme na poslovima patronaže u Domu zdravlja Čakovec, Djelatnost patronažne
zdravstvene zaštite, na određeno vrijeme kao zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski
dopust, probni rad 60 dana
Uvjeti:
-

VŠS stručna sprema, stručni studij sestrinstva
Položen stručni ispit
Odobrenje za samostalan rad nadležne Komore
Položen vozački ispit B kategorije
Poznavanje rada na računalu

Uz molbu za zapošljavanje prilaže se:
1. Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
2. Preslik potvrde o položenom stručnom ispitu
3. Preslik odobrenja za samostalan rad (licenca)
4. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima o radnom stažu (ne
starije od mjesec dana)
5. Preslik uvjerenja o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od mjesec dana)
6. Preslik domovnice
7. Preslik vozačke dozvole
8. Kraći životopis
Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama. Nepotpune
prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu predočiti
poslodavcu sve naprijed navedene dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati
se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko
ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno, potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto
pravo, kao i dokaz da je nezaposlen, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos
kod posljednjeg poslodavca.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a
prije donošenja odluke o izboru.
Dom zdravlja pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provesti
testiranje ( provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine,
odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Dom zdravlja
Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec s naznakom “za natječaj – zapošljavanje
stručnog prvostupnika/ce sestrinstva).“O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od
15 dana.
Dom zdravlja Čakovec pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti ovaj
natječaj.

Dom zdravlja Čakovec

