Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-31/7-16-13 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
JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:
1. Zdravstveni/a djelatnik/ca I vrste – diplomirani/a sanitarni/a inženjer/ka u Službi
za epidemiologiju uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik/ca na određeno
vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.
Stručni uvjeti:
diplomski sveučilišni ili stručni studij sanitarnog inženjerstva,
1 godina radnog iskustva,
odobrenje za samostalan rad,
poznavanje engleskog jezika,
poznavanje rada na osobnom računalu,
vozačka dozvola B kategorije.

2. Zdravstveni/a djelatnik/ca II vrste – sanitarni/a inženjer/ka u Službi za
epidemiologiju uz probni rad od tri (3) mjeseca – 1 radnik/ca na određeno
vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.
Stručni uvjeti:
preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sanitarnog inženjerstva,
1 godina radnog iskustva,
odobrenje za samostalan rad,
poznavanje rada na osobnom računalu,
vještina verbalne i pisane komunikacije,
vozačka dozvola B kategorije.
3. Zdravstveni/a djelatnik/ca II vrste – bacc. sanitarni/a inženjer/ka u Službi za
promicanje zdravlja uz probni rad od tri (3) mjeseca – 1 radnik/ca na određeno
vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.
Stručni uvjeti:
preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sanitarnog inženjerstva,
1 godina radnog iskustva,
odobrenje za samostalan rad,
poznavanje rada na osobnom računalu,
vještina verbalne i pisane komunikacije.

4. Zdravstveni/a djelatnik/ca I vrste – doktor/ica medicine, specijalist/ica
psihijatrije ili specijalist/ica epidemiologije ili specijalist/ica javnog zdravstva ili
specijalist/ica školske medicine/školske i adoloscentne medicine ili doktor/ica
medicine u Službi za promicanje zdravlja uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1
radnik/ca na određeno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust.
Stručni uvjeti za doktora/icu medicine – specijalistu/icu:
diplomski sveučilišni studij medicine,
odobrenje za samostalan rad,
specijalizacija iz psihijatrije ili spec.iz epidemiologije ili spec. iz javnog zdravstva ili spec. iz
školske medicine /školske i adoloscentne medicine,
poznavanje engleskog jezika,
poznavanje rada na osobnom računalu.
Stručni uvjeti za doktora medicine:
diplomski sveučilišni studij medicine,
odobrenje za samostalan rad,
poznavanje engleskog jezika,
poznavanje rada na osobnom računalu,
Prednost imaju doktori/ice medicine – specijalisti/ice.
5. Viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za gospodarstvene poslove uz probni rad od
šest (6) mjeseci – 1 radnik/ca na određeno vrijeme – zamjena za rodiljni dopust

6. Viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu za gospodarstvene poslove uz probni rad od
(6) mjeseci – 1 radnik/ca na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:
diplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomije,
2 godine radnog iskustva,
poznavanje rada na osobnom računalu,
poznavanje engleskog jezika.
Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na poslovima financijskog poslovanja i
proračunskog ili izvan proračunskog računovodstva.
Kandidati uz ponudu moraju priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili putovnice ili
domovnice),
- preslik diplome,
- preslik odobrenja za samostalan rad za radno mjesto pod 1, 2, 3, i 4,
- neovjeren preslik radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 06. 2013. (preslik svih stranica
radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o
zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u
elektorničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
i/ili 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 u „Narodnim novinama“.
Prijava se podnosi 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 o tijeku natječaja te
rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici 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 natječaj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Rockefellerova 7, Zagreb

