
 
 
Na temelju Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. 
Tomislava Bardeka 10, Koprivnica od 11. rujna 2015. godine, raspisuje se 
 

N  A  T  J  E  Č  A  J 
 
Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – zamjena za privremeno 
nenazočnog radnika na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu i to: 
 
1.medicinska sestra/medicinski tehničar u ordinaciji za obiteljsku (opću) 
medicinu u Križevcima – 1 izvršitelj/ica. 

 

Uvjeti:Srednja škola za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar, položen 
stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalan rad, poznavanje 

rada na računalu, vozački ispit «B» kategorije. 
Uz prijavu, kandidati su obvezni priložiti životopis, preslik svjedodžbe završnog 
ispita i preslike svjedodžbi 1 do 4. razreda, presliku uvjerenja o položenom 
stručnom ispitu, presliku odobrenja za samostalan rad, presliku domovnice, 
presliku osobne iskaznice, potvrdu HZMO (ne stariju od mjesec dana) kojom 
kandidat dokazuje da ima 1 godinu radnog iskustva, preslik vozačke dozvole „B“ 
kategorije i vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu ili potvrdu 
ovlaštene ustanove o poznavanju rada na računalu.   
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od 8 
dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Dom zdravlja 
Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica 
s naznakom radnog mjesta za koje podnose prijavu. 
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja neće 
se razmatrati. 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese 
pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz 
natječaja. 
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne 
uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, 
sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.  
Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja smatrati će se da je povukao 
prijavu na natječaj. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem. 
 
 

         Dom zdravlja 
             Koprivničko-križevačke županije 
 


