PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN''
Zagreb, Jankomir 11
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima za mandatno razdoblje od četiri godine
1. PREDSTOJNIK KLINIKE – 1 izvršitelj (M/Ž)
Uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij,
- specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike / uža specijalizacija iz područja djelatnosti
Klinike,
- znanstveno nastavno zvanje profesor/docent,
- pet godina specijalističkog staža.
Prijavi je potrebno priložiti:
- životopis,
- presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja,
- program rada i razvoja Klinike za mandatno razdoblje.
2. GLAVNA SESTRA KLINIKE – 1 izvršitelj (M/Ž)
Uvjeti:
- magistar sestrinstva / diplomirana medicinska sestra/tehničar,
- odobrenje za samostalan rad,
- pet godina radnog iskustva u struci.
Prijavi je potrebno priložiti:
- životopis,
- presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''N.N.'' br. 121/17, 98/19) uz prijavu na
natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja,
a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (''N.N.''
br. 82/08, 69/17).
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Psihijatrijska bolnica ''Sveti Ivan'' pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela natječaja,
odnosno ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja odluke i bez ikakve odgovornosti
prema kandidatima.
Prijavu, životopis i presliku dokumenata o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
Psihijatrijska bolnica "Sveti Ivan"
Jankomir 11, 10090 Zagreb
s naznakom ''natječaj za radno mjesto''

R A V N A T E LJ:
Prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med.

