KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
ZAGREB, Kišpatićeva 12
raspisuje
NATJEČAJ
za prijem djelatnika u radni odnos
za radno mjesto
1. PROČELNIK/CA ZAVODA ZA VASKULARNU KIRURGIJU – 1 izvršitelj u Klinici za kirurgiju
Uvjeti:
• završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij
dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske
biokemije,
• fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko-biokemijskom
fakultetu, ili
• primarijat s doktoratom znanosti,
• odobrenje za samostalan rad,
• specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice,
• 5 godina radnog iskustva kao specijalist.
Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine.
2. REFERENT/ICA PRIJEMA I OBRAČUNA – 5 izvršitelja u Službi prodaje, ugovaranja i
obračuna
Uvjeti:
•

završena srednja škola općeg, upravnog ili ekonomskog smjera

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva
mjeseca.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis, preslik: završne svjedodžbe
3. KUHAR/ICA SPECIJALIST – 1 izvršitelj u Službi za prehranu i dijetetiku
Uvjeti:
• završena ugostiteljska škola – smjer kuhar s položenim majstorskim ispitom
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva
mjeseca.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis, preslik: završne svjedodžbe
4. KUHAR/ICA – 2 izvršitelja u Službi za prehranu i dijetetiku
Uvjeti:
• završena ugostiteljska škola – smjer kuhar
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog radnika, uz uvjet
probnog rada u trajanju od jednog mjeseca.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
• životopis, preslik: završne svjedodžbe

5. REFERENT/ICA SKLADIŠNOG POSLOVANJA – 1 izvršitelj u Odjelu skladišnog poslovanja
Uvjeti:
• završena srednja škola upravnog ili ekonomskog smjera
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog radnika, uz uvjet
probnog rada u trajanju od jednog mjeseca.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
životopis, preslik: završne 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 rezultatima natječaja će biti objavljene 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. Ukoliko se prijavljuju
na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu sa
pripadajućom dokumentacijom.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri
zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji. (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKA
ZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
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 82/08) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

