Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka
59. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 05. rujna
2018. godine, Klasa: 100-0/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-32, Hrvatski zavod za javno
zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez
zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja u slijedećem
zvanjima:
1. nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni
biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije - 1 pripravnik

suradnik,

kemičar/inženjer

Uvjeti:
završen diplomski sveučilišni studij kemijskog/biotehnološkog/kemijsko tehnološkog
smjera
2. nezdravstveni djelatnik III vrste – kemijski tehničar – 1 pripravnik
Uvjeti:
SSS – kemijski tehničar
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
Uz ponudu na natječaj, kandidat mora priložiti životopis, presliku diplome, presliku
domovnice ili osobne iskaznice, elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje o radnom stažu ukoliko je kandidat bio ili je zaposlen ne stariji od dana objave
natječaja.
U ponudi na natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime,
adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog
mjesta za koje se osoba prijavljuje.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Obavezno priložiti Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o duljini boravka na
evidenciji nezaposlenih.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Pripravnički staž provodi se prema Programu stručnog osposobljavanja – Uzorkovanje
i ispitivanje vode za ljudsku potrošnju i podzemnih voda.

Prijave se dostavljaju ili šalju na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb,
Rockefellerova 7 s naznakom „ponuda za stručno osposobljavanje. “
Obavijesti o tijeku natječaja te rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Zavoda
www.hzjz.hr te kandidati neće biti pisano obaviješteni, a ugovor o stručnom osposobljavanju
sklopit će se nakon pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
NAPOMENA:
Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja,
a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu
dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle
prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno
mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi
arhivskog i registraturnog gradiva
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose
se jednako na muški i ženski rod.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zagreb

