
Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/15-03/156, Ur.broj: 534-07-3-1/4-15-17 
od 16.06.2015. i  članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 
službama te članka 7. Pravilnika o radu,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 
objavljuje slijedeći 
 

N A T J E Č A J 
 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto / poslove: 
 

1. Nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene i humanističke 
znanosti u Službi za promicanje zdravlja uz probni rad od šest (6) mjeseci  -  2 izvršitelja 

 
Stručni uvjeti: 

- diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, 

defektologije, sociologije, pedagogije, kineziologije, jezilka ili drugih odgovarajućih humanističkih 

društvenih znanosti, 

- 1 godina radnog iskustva, 

- poznavanje engleskog jezika, 

- poznavanje rada na osobnom računalu 

 

Kandidati uz ponudu moraju priložiti: 

- životopis,  

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili  putovnice ili domovnice), 

- preslik diplome,  

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od dana objave natječaja. 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 
 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnom novinama“. 

Prijave se podnose na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, s 

naznakom „ponuda za radno mjesto  ________“ osobno ili putem pošte. 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata 

kao i poništenje natječaja. 

 

Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane za tijek natječaja te 

rezultati natječaja biti će objavljeni na Web stranicama Zavoda www.hzjz.hr te kandidati neće biti 

pisano obavještavani. 

Kandidat koji ne pristupi po pozivu smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom 

prijavljenim na javni natječaj. 

 

                                                                                                                    Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

                                                                                                                                             Zagreb 

 

http://www.hzjz.hr/

