
TEMELJEM ČLANKA 36. STATUTA DOMA ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA I ČLANKA 

4. PRAVILNIKA O RADU DOMA ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA, RAVNATELJICA 

RASPISUJE 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

Za prijem u radni odnos: 

1. Medicinska sestra/tehničar VŠS -1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za dugotrajno bolovanje 

2. Medicinska sestra/tehničar - 2 izvršitelja/ice – određeno puno radno vrijeme  

 

Uvjeti:   

 

Pod 1. 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva 

- položen stručni ispit 

- odobrenje za samostalan rad 

- samostalna upotreba računala 

Poseban uvjet: položen vozački ispit „B“ kategorije 

Pod 2. 

- završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara 

- položen stručni ispit 

- odobrenje za samostalan rad 

- samostalna upotreba računala 

Poseban uvjet: položen vozački ispit „B“ kategorije 

 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti: 

- zamolbu (vlastoručno potpisanu), 

- životopis, 

- presliku domovnice, 

- presliku svjedodžbe, 

- presliku diplome, 

- preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, 

- uvjerenje o nekažnjavanju /u izvorniku, ne starije od 30 dana/. 

 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije zapošljavanja izabrani/a kandidat/kinja dostavit 

će izvornik i ovjerenu   presliku   navedenih   isprava o ispunjavanju   formalnih   uvjeta iz javnog 

natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih  isprava smatra odustankom od zapošljavanja.  

 

Uputa kandidatima i kandidatkinjama: 

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 

dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje iii 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 cl. I 02. 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/zaposljavanje-843/843 



Rok za podnošenje prijave jest 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i 

stranicama Doma za odrasle osobe Orehovica. Prijave se dostavljaju na adresu: Dom za odrasle osobe 

Orehovica, Augusta Šenoe 2, 40322 Orehovica, uz naznaku: «Prijava na javni natječaj - za radno 

mjesto Medicinska sestra/tehničar; Medicinska sestra/tehničar VŠS na odreĎeno vrijeme». 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe Orehovica da kao 

voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obraĎivati njihove osobne 

podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji ureduju zaštitu 

osobnih podataka. 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dom za odrasle osobe Orehovica zadržava 

pravo naknadnog donošenja odluke o provoĎenju testiranja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz 

natječaja (pisanom provjerom znanja i provoĎenjem usmenog razgovora), o čemu će kandidati biti 

obaviješteni naknadno. 

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni putem web stranice Doma za 

odrasle osobe Orehovica (https://dom-orehovica.hr/) . 

 

U Orehovici, 15. ožujka 2023. godine. 

KLASA: 112-01/23-02/4 

URBROJ: 2109-112-01/1-23-1 

 

 

                        Dom za odrasle osobe Orehovica 

Ravnateljica: 

Suzana Belović, dipl.  soc.  radnica 

 

 

 


