DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

Sukladno čl. 22. Statuta Doma zdravlja Čakovec, ravnatelj Doma zdravlja Čakovec,
raspisuje:
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
-za zapošljavanje:
1. DOKTORA MEDICINE-1 izvršitelja/cu, na neodređeno vrijeme na poslovima doktora medicine
u ordinaciji opće/obiteljske medicine.
Mjesto rada: Ordinacija opće/obiteljske medicine Doma zdravlja u Nedelišću, M. Tita 1.
2. DOKTORA MEDICINE-1 izvršitelja/cu, na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme
specijalističkog usavršavanja doktora medicine.
Mjesto rada: Ordinacija opće/obiteljske medicine u Štrigovi.
3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR-1 izvršitelja/cu, na određeno vrijeme - zamjena za
privremeno nenazočne radnice za vrijeme bolovanja i korištenja godišnjih odmora.
Mjesto rada: Ordinacije opće/obiteljske medicine Doma zdravlja, te rad na terenu radi obavljanje
poslova zdravstvene njege u kući.

Uvjeti za radno mjesto pod 1. i 2.:
- završen medicinski fakultet-VSS stručna sprema,
- položen stručni ispit,
- odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,
Uvjeti za radno mjesto pod 3:
- SSS stručna sprema,
- položen stručni ispit,
- odobrenje za samostalan rad nadležne Komore,
-

položen vozački ispit B kategorije.

Uz molbu za zapošljavanje prilaže se:
1. preslik diplome, odnosno, svjedodžbe,
2. preslik potvrde o položenom stručnom ispitu,
3. preslik odobrenja za samostalan rad,
4. preslik radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje o radnom stažu,
5. uvjerenje o nekažnjavanju
6. preslik vozačke dozvole (za radno mjesto pod 3.)
7. kraći životopis,
Kandidati koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu predočiti
poslodavcu sve naprijed navedene dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku. Rok za
podnošenje molbi je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.
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 uz naznaku radnog mjesta na koje se prijavljuje”.
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.
Čakovec, 04.02.2014.
DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

