DOM ZDRAVLJA OGULIN
B. Frankopana 14, Ogulin
Broj: 01- 13/8
Ogulin, 29. srpnja 2021.

„DOM ZDRAVLJA OGULIN, B. Frankopana 14, 47300 Ogulin objavljuje
NATJEČAJ
za zapošljavanje zdravstvenog radnika

-

doktor medicine – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, mjesto rada: ordinacija obiteljske/opće
medicine Ogulin, zamjena za privremeno odsutnu radnicu, probni rad 3 mjeseca
Uvjeti: VSS Medicinski fakultet, položen stručni ispit ( ukoliko je kandidat bio obveznik
polaganja istog ) i 5 mjeseci radnog iskustva ( za kandidate koji nisu imali obvezu
polaganja stručnog ispita nema niti uvjeta radnog iskustva ).

Uz potpisanu ponudu sa kraćim životopisom kandidati obvezno trebaju priložiti preslike: svjedodžbe o
završenoj školi, domovnice, licence nadležne komore, uvjerenja o položenom stručnom ispitu (osim za
kandidate kako je navedeno u uvjetima) te elektronički zapis iz matične evidencije HZMO, ne stariji
od dana objave ovog natječaja.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj
pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu
dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava. Kandidati koji se pozivaju na
pravo prednosti pri zapošljavanju 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 su
dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima.
Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Ogulin kao voditelju
obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog
postupka, kontaktiranja i objave na web stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom
voditelja obrade.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“, na portalu Burza rada, te na internetskoj stranici i
oglasnoj ploči Doma zdravlja Ogulin.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na gornju adresu, s naznakom «Za natječaj“, a krajnji rok
za dostavu ponuda je 09.08.2021. godine.
Dom zdravlja pridržava pravo ne izabrati nijednog kandidata. Svi prijavljeni kandidati bit će
obaviješteni o rezultatima natječaja putem internetske stranice zdravstvene ustanove.“

RAVNATELJICA:
Zlata Kurelac, dipl. oec.

