Na temelju odredbe članka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i
odobrenog Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem
potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 100-01/20-02/15,
URBROJ: 534-07/1-21-6 od 04. ožujka 2021. godine ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije raspisuje
NATJEČAJ
za prijam pripravnika
Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog
radnog iskustava - obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:
1. Diplomirani sanitarni inženjer, VSS - 1 izvršitelj
Uvjet: diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva ili specijalistički stručni studij sanitarnog
inženjerstva
2. Prvostupnik sanitarnog inženjerstva ili sanitarni inženjer, VŠS - 2 izvršitelja
Uvjet: VŠS preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sanitarnog inženjerstva
3. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, VŠS - 2 izvršitelja
Uvjet: VŠS preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
4. Sanitarni tehničar - 3 izvršitelja
Uvjet: SSS za zanimanje sanitarnog tehničara
5. Zdravstveno-laboratorijski tehničar - 6 izvršitelja
Uvjet: SSS za zanimanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara
Prijavi treba priložiti:
1. životopis,
2. presliku domovnice,
3. presliku diplome/svjedodžbe,
4. potvrda/uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe, ne starije od
dana objave natječaja,
5. preslika vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza, u slučaju ako je došlo do promjene
prezimena kandidata,
6. elektronički zapis ili potvrda izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
evidentiranom radnom stažu ne starije od dana objave natječaja.
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
Mjerama aktivne politike zapošljavanja - nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini,
prijavljena u evidenciju nezaposlenih.
Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno
Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak
prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništen bez
obrazloženja.
Nepravodobno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) prijavom na natječaj
dajete privolu Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije za prikupljanje i obradu osobnih
podataka navedenih u prijavi na javni natječaj, te dostavljenoj dokumentaciji u svrhu provedbe
natječaja. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i

prezime) na web stranici Zavoda u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog
testiranja/intervjua.
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 (NN 121/17. i 98/19.), 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
navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja,
poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni bez
obrazloženja. Zavod zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata po provedenom Natječaju,
osobito ako ne dobije pozitivnu ocjenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje
pripravništva.
Pozivi radi provjere stručnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane za tijek Natječaja te rezultati bit
će objavljeni na web stranici Zavoda www.zzjzosijek.hr kandidati neće biti pisano obaviješteni o
rezultatima Natječaja.
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 Osječko-baranjske županije, Drinska 8, 31000 Osijek, s naznakom
„ Za Natječaj za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto _____________ “
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