Na temelju članka 85. st. 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19 i 147/20), članka
40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te članka 20. Statuta Doma
zdravlja Čakovec, Upravno vijeće Doma zdravlja Čakovec, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma zdravlja Čakovec
Za ravnatelja/icu Doma zdravlja Čakovec može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće
uvjete:
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis,
- diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku,
- elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu
i radnom odnosu (ne starije od 30 dana),
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske u izvorniku ili ovjerenom presliku,
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana),
- program rada i razvoja Doma zdravlja Čakovec za naredno mandatno razdoblje.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu
prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u
prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz
prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu je dužan priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Domu zdravlja Čakovec da se njegovi osobni podaci
prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Doma
zdravlja, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Čakovec,
Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec, s naznakom “Za Upravno vijeće - Javni natječaj za
ravnatelja/icu - NE OTVARATI”.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka
za podnošenje prijava.
Upravno vijeće Doma zdravlja Čakovec pridržava pravo ne izabrati nijednog kandidata, bez obveze
obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Dom zdravlja Čakovec

