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Čakovec, 25. kolovoza 2017.godine.
Temeljem članka 21. Statuta Doma Zdravlja Čakovec, u svezi raspisanog natječaja za
zapošljavanje 1 izvršitelja- vozača u djelatnosti sanitetskog prijevoza na određeno vrijeme, ravnatelj
Doma zdravlja Čakovec, donosi sljedeću:

ODLUKU
o izboru kandidata
za primanje u radni odnos
I.
Nakon provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju objavljenom u Narodnim
novinama br. 77/17 od dana 04.08.2017. godine, za primanje u radni odnos na određeno vrijeme 1
izvršitelja/ice na poslovima vozača sanitetskog prijevoza u Domu zdravlja, odabire se kandidat Mario
Dokleja iz Nedelišća, Josipa Marčeca 11 A.
II.
Sa odabranim kandidatima iz točke I. ove Odluke, zaključit će se ugovori o radu na određeno
vrijeme.
III.
Ova Odluka će se objaviti na oglasnoj ploči Doma zdravlja Čakovec.
Obrazloženje
Dom zdravlja Čakovec raspisao je natječaj za primanje u radni odnos 1 izvršitelja/ice, vozača
sanitetskog prijevoza na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog zdravstvenog radnika zbog
korištenja bolovanja.
Na objavljeni natječaj za zapošljavanje u roku su pristigle 2 zamolbe.
Nakon toga izvršen je uvid u dokumentaciju svakog pojedinog kandidata radi utvrđivanja
uvjeta propisanih natječajem za obavljanje poslova radnog mjesta vozača u sanitetskom prijevozu.
Po provedenom postupku utvrđeno je da samo kandidat Mario Dokleja ispunjava sve formalne
uvjete iz predmetnog natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta vozača. Utvrđeno je da imenovani
kandidat ima potrebno radno iskustvo na poslovima profesionalnog vozača, da je dobro upoznat sa
opisom poslova radnog mjesta vozača u sanitetskom prijevozu, da pokazuje izrazitu motivaciju za rad
i dobre komunikativne vještine, te je nakon provedenog razgovora sa kandidatom, donesena odluka o
primanju kandidata Maria Dokleje u radni odnos u Domu zdravlja radi obavljanja poslova vozača
sanitetskog prijevoza.
Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci.
Ravnatelj
Doma zdravlja Čakovec
Branko Vrčić dr.med.
spec.anest.i intenz.med.
1. Mario Dokleja - obično,
2. Oglasna ploča,
3. Pismohrana-ovdje

