Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
(Narodne novine br. 128/17 i 47/18) i članka 30. Statuta Doma zdravlja Ploče, ravnatelj Doma zdravlja
Ploče raspisuje:
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos:
1. Vozač sanitetskog prijevoza-domar-ložač, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme
Uvjeti: SSS, vozačka dozvola „B“ kategorije s najmanje 5 godina vozačkog iskustva, položen stručni ispit„Ložač centralnog grijanja“Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:
1. životopis;
2. preslik dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (svjedodžba, diploma,
uvjerenje);
3. preslik domovnice;
4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave ovog natječaja;
5. Preslik vozačke dozvole (obostrano)
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj će se objaviti i na mrežnoj stranici Doma zdravlja Ploče – www.dzploce.com.hr, te mrežnoj
stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze popis kojih je dostupan na
poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Dom zdravlja Ploče kao voditelj obrade
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno
propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dom zdravlja Ploče zadržava pravo provođenja razgovora, provjere znanja i/ili sposobnosti s kandidatima
o čemu će kandidati biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzploce.com.hr
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Ploče zadržava pravo u cijelosti ili djelomično
poništiti natječaj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se preporučeno s povratnicom na adresu
Doma zdravlja Ploče, Trg kralja Tomislava 25, 20340 Ploče, s naznakom »Natječaj za prijam u radni
odnos« ili osobno na gore navedenu adresu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzploce.com.hr
Dom zdravlja Ploče

