NN 41/2020 (3.4.2020.), NATJEČAJ  Zavod za hitnu medicinu Požeškoslavonske županije
Urbroj: 02-157/03-2020 od 27. III. 2020. (1957)
Na temelju članaka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, urbroj: 2177/1-05-05/2-11-2, klasa:
500-01/11-01/32 od 31. ožujka 2011., odluke Upravnog vijeća od 26. ožujka 2020. g. te suglasnosti Ministarstva zdravstva
od 2. ožujka 2020. g. Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske, raspisuje

NATJEČAJ
– medicinski tehničar (m/ž) – jedan (1) izvršitelja/ice na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), mjesto rada: Požeškoslavonska županija.
Uvjeti za radno mjesto:
– SSS – medicinski tehničar
– odobrenje za samostalan rad (licenca).
Uz pisanu prijavu na natječaj za radno mjesto kandidati/ kandidatkinje su dužni priložiti:
– životopis,
– preslik osobne iskaznice,
– potvrdu o radnom stažu – elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca do dana objave ovog natječaja,
– preslik odobrenja (licenca) za samostalan rad nadležne komore.
Kandidati sve dokaze mogu priložiti u obliku neovjerene preslike. Kandidat kojeg Zavod odabere za sklapanje ugovora o
radu na određeno vrijeme, dužan je prije potpisivanja ugovora donijeti originale traženih dokaza.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe
obaju spolova.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja.
Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o
radu, osim kandidata za pripravništvo.
Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije pridržava pravo za kandidate za radno mjesto koji ispunjavaju
uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine,
odgovornost te psihologijsko testiranje), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem
internetske stranice www.hitna-psz.hr, gdje će biti dostupne sve informacije vezano za natječaj.
Pisane prijave s obveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obveznim prilozima podnose se na
adresu: Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 10, 34000 Požega, s naznakom »Za natječaj
za radno mjesto medicinskog tehničara«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na
javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti
ovaj natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-psz.hr u roku od 15 dana
nakon donošenja odluke o izboru.
Zavod za hitnu medicinu
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