
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 
ZAGREB, Kišpatićeva 12 
 
raspisuje 
 
N A T J E Č A J 
za prijem djelatnika u radni odnos 
za radno mjesto 
 
1. LIJEČNIK SPECIJALIST KARDIOLOG  – 1 izvršitelj u Klinici za bolesti srca i krvnih žila 
Uvjeti: 

 završen diplomski studij medicine 

 specijalist kardiologije 

 odobrenje za samostalan rad 

 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu i odobrenja za 
samostalan rad 

 
2. LIJEČNIK SPECIJALIST NEUROLOG – 1 izvršitelj u Klinici za neurologiju 

Uvjeti: 

 završen diplomski studij medicine 

  specijalist neurologije 

  odobrenje za samostalan rad 
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu i odobrenja za 
samostalan rad  
 

3. LIJEČNIK SPECIJALIST KLINIČKI CITOLOG – 1 izvršitelj u Kliničkom zavodu za patologiju i 
citologiju 

Uvjeti: 

 završen diplomski studij medicine 

  specijalist klinički citolog 

  odobrenje za samostalan rad 
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu i odobrenja za 
samostalan rad 

 
4. PSIHOLOG – 1 izvršitelj u Klinici za Pedijatriju 

Uvjeti: 

 završen diplomski studij psihologije 

 osnovna dopusnica 
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome, osnovne dopusnice 

 
5. ANALITIČAR – 1 izvršitelj u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku 

Uvjeti: 
• završen diplomski studij medicine, diplomski studij farmacije, diplomski studij  

             prehrambeno-biotehnološkog smjera ili diplomski studij prirodoslovno-matematičkog smjera 

• znanje jednog stranog jezika 
• odobrenje za samostalan rad 
• 1 godina radnog iskustva 

 



Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome, odobrenja za samostalan rad, dokaz o poznavanju stranog jezika 
i dokaz o radnom iskustvu 

 
6. MEDICINSKI FIZIČAR – 1 izvršitelj u Odjelu medicinske fizike 

Uvjeti:  

 završen diplomski studij fizike (inženjer fizike) 
 završen poslijediplomski studij iz područja prirodnih znanosti (medicinska fizika) 
 poznavanje jednog stranog jezika. 

 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome, odobrenja za samostalan rad, dokaz o poznavanju stranog jezika                 
 
7. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – 5 izvršitelja u Kliničkom bolničkom centru 
Zagreb 

Uvjeti: 

 završen preddiplomski studij radiološke tehnologije 

 odobrenje za samostalan rad 
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 
 životopis, preslike: diplome i odobrenja za samostalan rad 

 
8. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 37 izvršitelja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 

Uvjeti: 

 završen preddiplomski studij sestrinstva 

 odobrenje za samostalan rad 

 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 
 životopis, preslike: diplome i odobrenja za samostalan rad 

 
9. MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR – 56 izvršitelja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 

Uvjeti: 

 završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra – tehničar 
 odobrenje za samostalan rad 

 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe i odobrenja za samostalan rad 

10. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj u Kliničkom 
bolničkom centru Zagreb 

Uvjeti: 

 završen preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike 

 odobrenje za samostalan rad 

 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome i odobrenja za samostalan rad 

11. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR – 2 izvršitelja u Kliničkom bolničkom centru 
Zagreb 

Uvjeti: 

 završena škola za zdravstveno-laboratorijske tehničare 

 odobrenje za samostalan rad 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.. 



Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 
 životopis, preslike: svjedodžbe i odobrenja za samostalan rad 

 

12. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – 1 izvršitelj u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 

Uvjeti: 

 završen preddiplomski studij fizioterapije 

 odobrenje za samostalan rad 

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome i odobrenja za samostalan rad 

13. PRIMALJA – 2 izvršitelja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 
Uvjeti: 

• završena škola za primalje,  
• odobrenje za samostalan rad 

 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe i odobrenja za samostalan rad 

14. FARMACEUTSKI TEHNIČAR – 1 izvršitelj u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 
Uvjeti: 

• završena škola za farmaceutske tehničare 
• odobrenje za samostalan rad 

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe i odobrenja za samostalan rad 

15. POMOĆNI RADNIK U ZDRAVSTVU – 5 izvršitelja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb 
Uvjeti: 

 završena osmogodišnja škola 

 tečaj za pomoćne djelatnike u zdravstvu 
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe, potvrda o završenom tečaju u zdravstvu 

 
16. VIŠI ANALITIČAR  – 1 izvršitelj  u Službi računovodstva i financija Kliničkog bolničkog 
centra Zagreb                                           
Uvjeti: 

 završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomije      
 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 
 životopis, presliku diplome, dokaz o radnom iskustvu. 

17. VODITELJ ODSJEKA U ODJELU OBRAČUNA PLAĆA – 1 izvršitelj u Službi za upravljanje 
ljudskim resursima, Odjel obračuna plaća Kliničkog bolničkog centra Zagreb 

Uvjeti: 

 završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomije      

 3 godine radnog iskustva 

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome, dokaz o radnom iskustvu 

 



18. GLAVNI REFERENT UGOVARANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – 1 izvršitelj u Službi za 
prodaje, ugovaranja i obračuna Kliničkog bolničkog centra Zagreb 

Uvjeti: 

 završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomije                    

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome 

 
19. REFERENT PRIJEMA I OBRAČUNA – 3 izvršitelja u Službi prodaje, ugovaranja i obračuna 

Uvjeti: 

 završena srednja škola  ekonomskog smjera                                                       
 poznavanje rada na računalu    

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe 

20. REFERENT RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA  –  2  izvršitelja u Službi računovodstva i 
finacija, Odsjek salda konti kupaca  Kliničkog bolničkog centra Zagreb. 
Uvjeti: 

 završena srednja škola  ekonomskog smjera                                                          
 poznavanje rada na računalu    

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe 

 

21. REFERENT SKLADIŠNOG POSLOVANJA – 1 izvršitelj u Službi nabave, Odjel skladišnog 
poslovanja Kliničkog bolničkog centra Zagreb 

Uvjeti: 

 završena srednja škola upravnog ili ekonomskog smjera                       
 poznavanje rada na računalu    

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe 

 

22. VIŠI STRUČNI SURADNIK – 1 izvršitelj u Službi tehničke potpore Kliničkog bolničkog centra 
Zagreb 

Uvjeti: 

 Završen preddiplomski ili diplomski studij elektro-tehničkog smjera  
 3 godine radnog iskustva 

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome 

 potvrda o radnom iskustvu 

 

 

23. STRUČNI SURADNIK – 1 izvršitelj u Službi tehničke potpore Kliničkog bolničkog centra 
Zagreb 

Uvjeti: 

 Završen diplomski studij tehničkog smjera  
 3 godine radnog iskustva 



 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: diplome 

 potvrda o radnom iskustvu 

 

24. ELEKTRIČAR – 2 izvršitelja u Službi tehničke potpore Kliničkog bolničkog centra Zagreb 

Uvjeti: 

 završena srednja strukovna škola ili VKV 

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe 

25. VODOINSTALATER – 3 izvršitelja u Službi tehničke potpore Kliničkog bolničkog centra 
Zagreb 

Uvjeti: 

 završena srednja strukovna škola ili VKV 

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe 

 

26. KOTLOVNIČAR – 2 izvršitelja u Službi tehničke potpore Kliničkog bolničkog centra Zagreb 

Uvjeti: 

 završena srednja strukovna škola ili VKV ( položen ATK ispit) 

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 
 životopis, preslike: svjedodžbe 

 

27. STROJAR KLIMATIZACIJE – 2 izvršitelja u Službi tehničke potpore Kliničkog bolničkog 
centra Zagreb 

Uvjeti: 

 završena srednja strukovna škola ili VKV  

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe 

 

28. SOBOSLIKAR – 1 izvršitelj u Službi tehničke potpore Kliničkog bolničkog centra Zagreb 

Uvjeti: 

 završena srednja strukovna škola ili VKV  

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti: 

 životopis, preslike: svjedodžbe 

 
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu 
prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se 
razmatrati. 

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja 
mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog 
mjesta na koje se primaju. 



Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb www. 
kbc-zagreb.hr  (http://www.kbc-zagreb.hr/) 

Obavijesti o rezulatima natječaja će biti objavljeni na internet stranici i oglasnoj ploči Kliničkog 
bolničkog centra Zagreb www. kbc-zagreb.hr  (http://www.kbc-zagreb.hr/) 

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju. 

 

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: 

Klinički bolnički centar Zagreb, 
Zagreb, Kišpatićeva 12 
„za natječaj (navesti radno mjesto)“ 
 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova NN  br. 82/08. na ovaj natječaj  mogu se prijaviti 
osobe oba spola. 
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