DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA
Nikole Tesle 5, Raša
KLASA: 112-01/17-01/06
URBROJ: 2144-381-01-17-1
U Raši, 29. lipnja 2017.
Temeljem članka 14. stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi
(„Narodne novine“ br. 32/2017), te članka 5. stavka 1. Pravilnika o radu Doma za starije osobe
Raša oznake KLASA: 003-05/15-01/01, UR. BROJ: 2144-381-01-15-2 od 14. veljače 2015.
godine i KLASA: 003-05/17-01/01, URBROJ: 2144-381-01-17-4 od 14. lipnja 2017. godine,
Dom za starije osobe Raša objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

Za radno mjesto:
1. Glavna medicinska sestra (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti: završen stručni studij sestrinstva, 3 godine radnog iskustva na zdravstvenim poslovima od
čega je najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom akademskom stupnju, položen stručni ispit
za zdravstvenog radnika, odobrenje za samostalan rad koje je izdala nadležna komora (važeća
licenca), poznavanje rada na računalu, te nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o
socijalnoj skrbi.
Probni rad: 3 mjeseca.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba),
– dokaz o položenome stručnom ispitu za zdravstvenog radnika (uvjerenje, svjedodžba i sl.),
– dokaz da kandidat/kinja ima odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća
licenca),
– elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
– izjavu o poznavanju rada na računalu,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6
mjeseci,
– presliku osobne iskaznice ili domovnice,
– životopis.

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1.
Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac (Dom).
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati obaju spolova.
Kandidati/kinje mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih
preslika, a poslodavac (Dom) može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom za navedena radna mjesta podnose se na
adresu: Dom za starije osobe Raša, Nikole Tesle 5, 52223 Raša, s naznakom: »Za natječaj glavna med. sestra – ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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