Na temelju članka 25. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko–baranjske županije i
odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
(„Narodne novine“ 128/17), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osijek raspisuje
NATJEČAJ
Za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto:
1. Pomoćnog laboratorijskog radnika / spremačica ( NSS) u Službi za mikrobiologiju
Zavoda za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno
vrijeme.
Uvjeti:
- NSS (niža stručna sprema)
Uz pisanu prijavu na Natječaj, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. presliku domovnice
3. presliku svjedodžbe osnovne škole
4. elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog Natječaja.
Nepravodobno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih
sposobnosti kandidata kao i poništenje Natječaja.
Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane za tijek Natječaja, te
rezultati biti će objavljeni na web stranici Zavoda www.zzjzosijek.hr; kandidati neće biti pojedinačno
pisano obaviješteni o rezultatima Natječaja.
Kandidat koji ne pristupi po pozivu, smatra se da je povukao prijavu i gubi status kandidata
prijavljenog na Natječaj.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 116/03), na Natječaj se
mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta u kojem slučaju imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17),
uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o
ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), navedene na stranicama
Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima
odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme.
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijava na Natječaj sa svim dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta iz Natječaja dostavlja se na
adresu: Zavod za javno zdravstvo Osijek, Drinska 8, Osijek, s naznakom „Za Natječaj“.
NAPOMENA: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu
zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Zavod za javno
zdravstvo Osijek jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti
isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene
od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima
previđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za javno zdravstvo Osijek.

Ravnatelj
Zlatko Pandžić, dipl. oec.

