OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE
Broj: 01-12/4-2018
Našice, 15. svibnja 2018.
Na temelju članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Našice ravnatelj Opće županijske
bolnice Našice objavljuje
Natječaj
Za zasnivanje radnog odnosa:
1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme,
2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme,
Uvjeti za točku :
1. fizioterapeutski tehničar s važećim odobrenjem za samostalan rad,
2. prvostupnik/ca sestrinstva s važećim odobrenjem za samostalan rad,
Za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za poslove:
3. MAGISTAR EKONOMIJE – 1 izvršitelj, pripravnik,
4. ADMINISTRATOR – 3 izvršitelja, pripravnika,
5. SOBOSLIKAR - LIČILAC - 1 izvršitelj, pripravnik.
Uvjeti za točku:
- na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih
osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te uz ispunjavanje uvjeta kako slijedi:
3. magistar ekonomije/diplomirani ekonomista,
4. ekonomski tehničar,
5. soboslikar – ličilac.
Stručno osposobljavanje za rad zasniva se Ugovorom o stručnom osposobljavanju za
rad suglasno propisima i pravilima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i uz uvjet da
Hrvatski zavod za zapošljavanje udovolji odgovarajućem zahtjevu ustanove za
izabranog kandidata.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova,
„Narodne novine“ br. 82/08).
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Uz zamolbu, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis,
2.
3.
4.
5.
6.

preslika domovnice,
preslika odobrenja za samostalan rad (samo kandidati koji se prijavljuju za točku 1. i 2.),
preslika svjedodžbe odnosno diplome o završenom školovanju,
elektronički ispis staža iz HZMO (ne stariji od 15.05.2018.),
preslika osobne iskaznice.

Ukoliko kandidat ispunjava tražene opće uvjete iz natječaja, Opća županijska bolnica Našice
će dati prednost sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji ili Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
nezaposlenim kandidatima pod jednakim uvjetima, uz obvezno podnošenje svih dokaza o
ispunjavanju istih prilikom prijave.
Prijave i priloge s dokazima o ispunjavanju uvjeta u preslici dostaviti na adresu Opća županijska
bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31 500 Našice, s naznakom „Natječaj za______________, ne
otvaraj“. Kandidati su obavezno dužni naznačiti na koje se radno mjesto prijavljuju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o eventualnom testiranju i usmenom razgovoru putem
oglasne ploče i web stranice OŽB Našice, te o krajnjem rezultatu.
Opća županijska bolnica Našice

