
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 

službama (NN 128/17) ravnateljica Doma za starije osobe Sveta Ana Zagreb, Islandska 2., raspisuje 

 

N A T J E ČA J 

 

za radno mjesto: 

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA -  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz 

probni rad od 3 (tri) mjeseca. Uvjeti:  završen stručni studij sestrinstva, položen stručni ispit u 

zdravstvu, odobrenje za samostalan rad (licenca), radno iskustvo 3 god., poznavanje rada na računalu, 

vozački ispit B kategorije, posebna  zdravstvena sposobnost, 

FIZIOTERAPEUT - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme puno 

radno vrijeme uz probni rad od 3 (tri) mjeseca, posebna  zdravstvena sposobnost. 

Uvjeti:  srednjoškolsko obrazovanje za fizioterapeuta, položen stručni ispit u zdravstvu, odobrenje za 

samostalan rad (licenca), radno iskustvo 1 god., poznavanje rada na računalu, vozački ispit B 

kategorije,  

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 5 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, 4 izvršitelj/ica na 

određeno vrijeme puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, posebna  zdravstvena 

sposobnost. Uvjeti:  srednjoškolsko obrazovanje za med. sestre/ med. tehničare, položen stručni ispit u 

zdravstvu, odobrenje za samostalan rad (licenca), radno iskustvo 1 god., poznavanje rada na računalu, 

vozački ispit B kategorije, posebna  zdravstvena sposobnost, 

NJEGOVATELJICA - 10 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, 5 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca. 

Uvjeti:  osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegovatelja, radno iskustvo 3 mjeseca, posebna  

zdravstvena sposobnost,  

ČISTAČICA - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 

(jednog) mjeseca. Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje 

KUHAR - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od  2 (dva) 

mjeseca. Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje za kuhara,    

PRALJA - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) 

mjeseca. Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje 

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz 

probni rad od 1 (jednog) mjeseca. Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje 

 

Na sva radna mjesta odnosi se uvjet da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi 

(157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17). 

 

Natječaj je otvoren od 28.01.2022.-08.02.2022. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

 

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: zamolba sa životopisom, dokaz o stručnoj 

spremi ( preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 

odobrenje za samostalan rad, potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne 

starije od 1 mjeseca) – izvornik. 

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te 

ispunjava formalne uvjete iz natječaja. 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 14 dana od objave 

natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb, Islandska 2, s 

naznakom: - „Natječaj za radno mjesto – radno mjesto za koje se natječe“ ili na e-mail: info@sv-

ana.hr  

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
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Prije izbora kandidata prijavljenih na natječaj koji u potpunosti ispunjavaju uvijete sukladno 

dostavljenoj dokumentaciji mogu se provjeriti i njegove stručne i radne sposobnosti. 

Prethodno provjeravanje sposobnosti provodi povjerenstvo koje za to ovlasti ravnateljica na jedan ili 

više slijedećih načina: 

-testiranjem kandidata (provjera znanja na računalu) 

-određivanjem kandidatima da obave neki posao 

-razgovor s kandidatima/intervju (provjera komunikacijskih vještina) 

 

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana  donošenja odluke o 

izboru putem web stranice Doma Sveta Ana Zagreb www.sv-ana.hr . 

 

Dom Sveta Ana Zagreb pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog 

kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

 

 

                                                                    Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb 

http://www.sv-ana.hr/

