
Na temelju odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 8. 11. 

2018. godine, u skladu s provedbom mjere aktivne politike zapošljavanja za stjecanje prvog 

radnog iskustva /pripravništvo, ravnateljica Doma za odrasle osobe Orehovica, Suzana 

Belović, dipl. soc. radnica, raspisuje: 

JAVNI NATJEČAJ 

za prijam stručnog radnika – pripravnika/ice, 1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme od 12 

mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i to: 

1. REHABILITATORA – 1 izvršitelj 

Uvjeti: 
– VSS, završen diplomski sveučilišni studij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta ili završen 

diplomski sveučilišni studij Psihologije 

– nepostojanje zakonskih zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi. 

– kandidat mora biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za 

zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osobe bez staža osiguranja 

u obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi. 

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti: 

– životopis 

– preslik domovnice 

– preslik diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju 

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih, 

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje, 

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne 

starije od mjesec dana. 

Program pripravništva utvrđen je Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog 

ispita u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/15), traje 12 mjeseci, a nakon isteka 

pripravničkog staža polaznik stječe pravo polaganja stručnog ispita pred nadležnim 

ministarstvom. 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim 

propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o 

priznatom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. 

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim 

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve potrebne 

dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843. 

Prijave se podnose na adresu: Dom za odrasle osobe Orehovica, Augusta Šenoe 2,  uz 

naznaku: »Prijava na natječaj – pripravnik/ica« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u 

Narodnim novinama. 

Nepravovaljane i neuredne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja 

kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku. 

Dom za odrasle osobe Orehovica 
URBROJ: 1012-2/19 

Orehovica, 21. svibnja 2019.godine  

 


