
Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti 
Ministarstva zdravstva od 13. ožujka 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96 Ur. broj: 534-06-2-1-2/3-
18-13, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje slijedeći  
 

JAVNI NATJEČAJ 
 

 
Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto: 
Nezdravstveni/a djelatnik/ca I vrste – zdravstveni/a suradnik/ca, stručnjak/inja za društvene, 
humanističke, prirodne, tehničke ili biotehničke znanosti u Službi za promicanje zdravlja uz probni rad 
od šest (6) mjeseci – 1 radnik/ca na određeno vrijeme, do okončanja projekta „Živjeti zdravo“ čiji je 
završetak 6. prosinca 2022. godine. 
 
Stručni uvjeti:  

 Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih, 
humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti 

 Jedna godina radnog iskustva  
 Radno iskustvo traži se u provedbi projekata financiranih iz EU fondova  
 Poželjan završen program obrazovanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz 

EU fondova  
 Poželjno poznavanje sustava upravljanja ESF fondovima 
 Poznavanje rada na osobnom računalu 
 Poznavanje engleskog jezika 

 
Potrebni dokumenti uz prijavu: 

 Životopis 
 Dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili putovnice ili 

domovnice) 
 Preslika diplome 
 Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja 
 Uvjerenje o razini znanja engleskog jezika ako ga kandidat posjeduje  
 Uvjerenje ili Diploma o završenom programu obrazovanja za Voditelja izrade i provedbe 

projekata financiranih iz EU fondova ako ga kandidat posjeduje  
 
Opis posla: 
Osoba koja se zapošljava bit će zaposlena kao projekt menadžer na projektu „Živjeti zdravo“  zadužen 
za upravljanje projektom kroz koordinaciju i komunikaciju između projektnog tima i svih uključenih 
dionika u planiranje i provedbu aktivnosti projekta te komunikaciju s provedbenim tijelima prve i 
druge razine zaduženim za praćenje provedbe projektnih aktivnosti, za planiranje nabave, 
raspoređivanje zaduženja, koordinaciju izvršenja zadataka, kontrolu rezultata rada i izvršenja 
projektnih aktivnosti, ispravljanje mogućih nepravilnosti tijekom izvršenja projekta te praćenje 
izvršenja i planiranje prenamjena  budžeta projekta. 
 
Tražene vještine uključuju visoke radne standarde, odgovornost i pouzdanost, visoke organizacijske i 
koordinacijske sposobnosti, sposobnost vođenja i upravljanja projektnim timom, sposobnost brzog 
uočavanja, intuitivno razmišljanje, upornost, samopouzdanje, nadzor i upravljanje radom projektnog 
tima, iznimne komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom 
radnom okruženju te poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. 
 



Opis Nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“ dostupan je na slijedećem linku:  

https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages/Programi%20i%20projekti%20-
%20Ostali%20programi/NP%20%C5%BDivjeti%20zdravo.pdf 
 
Službena obavijest o dodjeli sredstava sa stranica ESF-a: 
http://www.esf.hr/zivjeti-zdravo/ 
 

Kandidati koji zadovolje stručne i formalne uvjete natječaja pristupit će testiranju praćenja 
programskih aktivnosti kroz proračun projekta na računalu (Excel). 
Tijekom razgovora ocjenjivat će se komunikacijske vještine. 

 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti 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 „prijava za radno mjesto “ osobno ili putem pošte. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave 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 https://www.hzjz.hr/cat/natjecaji/  te kandidati 
neće biti pisano obavještavani. 
 
Kandidat koji ne pristupi po pozivu smatra se da je povukao prijavu te se više ne smatra kandidatom 
prijavljenim na natječaj. 
 
 

                                                    Hrvatski zavod za javno zdravstvo 
                                                                                                                           Rockefellerova 7, Zagreb 
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