
KLINI ČKI BOLNI ČKI CENTAR ZAGREB 
ZAGREB, Kišpati ćeva 12 
 
raspisuje 
 
N A T J E Č A J 
za prijem djelatnika u radni odnos 
za radno mjesto 
 
 
1. LIJE ČNIK SPECIJALIST RADIOLOG – 3 izvršitelja u Klini čkom zavodu za dijagnostičku i 

intervencijsku radiologiju Klini čkog bolničkog centra Zagreb 
 
Uvjeti: 

• završen diplomski studij medicine 
• specijalist radiologije 
• 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. SPREMAČICA – 19 izvršitelja u Klini čkom bolničkom centru Zagreb 
 
Uvjeti: 

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

• Svjedodžba završene osnovne škole 
 
 

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 rezultatima natječaja će biti objavljeni na internet stranici i oglasnoj ploči Klini čkog 
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. 
 
Ukoliko se kandidati prijavljuju na više od jednog radnog mjesta, trebaju priložiti i svu potrebnu 
dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnose molbu. 
 



Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: 
 
Klini čki 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. 
 
 
 
 
 
 
 


