OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-898/17
Vinkovci, 06. veljače 2017.
Temeljem članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim
službama (NN br. 141/12) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje
NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme
Za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od dva mjeseca)
raspisuje se natječaj za slijedeće radno mjesto:
1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 8 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje
za samostalan rad
Za prijem djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje
se natječaj za slijedeća radna mjesta:
2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij sestrinstva, položen stručni ispit i važeće
odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (m/ž) - 2 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za medicinske sestre i važeće odobrenje
za samostalan rad
4. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž) - 1 izvršitelj
U v j e t za radno mjesto-VŠS, završen studij radiološke tehnologije, položen stručni ispit i
važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
5. PRIMALJA (m/ž) - 1 izvršitelj
U v j e t za radno mjesto-SSS, završena srednja škola za primalje, položen stručni ispit i
važeće odobrenje za samostalan rad, 1 godina radnog iskustva u struci
Radni odnos na određeno vrijeme zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne djelatnike.
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:
-životopis
-domovnicu
-diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod red. br. 2., 4., 5., a za radno mjesto
medicinska sestra samo za one sa završenom četverogodišnjom školom)
-važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
-potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)-za
radna mjesta pod red.br. 2.,4. i 5.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na
to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na
natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom
statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Sa kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete
iz natječaja održati će se pismeno testiranje i intervju.
Obavijest o vremenu i mjestu pismenog testiranja i intervjua objavit će se na Internet stranici Opće
županijske bolnice Vinkovci.
Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska
57, Vinkovci, sa naznakom „za natječaj za (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete)-ne otvaraj“.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Krunoslav Šporčić, dr. med.,
ravnatelj Opće županijske bolnice Vinkovci

