Na temelju članaka 105. do 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni
tekst, 94/13, 152/14 i 7/17) Učenički dom Pula, Pula, Epulonova 18, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
• Zdravstveni voditelj/ica, nepuno radno vrijeme od 20 radnih sati tjedno, na neodređeno 1 izvršitelj/ica
Uvjeti:
završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, odnosno diplomski sveučilišni ili
specijalistički studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u
djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. Životopis
2. Dokaz o odgovarajućem obrazovanju
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci, sukladno članku 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Dokumenti ne trebaju biti u izvorniku niti u ovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata potrebno
je predočiti izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, te
koja je vlastoručno potpisana.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima,
dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se
pozivaju.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od
dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Učeničkog doma Pula
Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objave, odnosno od 22. do 29.9.2017. godine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti na adresu Učenički dom
Pula, Epulonova 18, 52100 Pula, s naznakom za natječaj – zdravstveni voditelj/ica.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, a obavijest će biti
objavljena i na web stranici doma: http://dom-ucenicki-pu.skole.hr.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
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