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Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),
privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Sisačko-moslavačke županije raspisuje

J A V N I    N A T J  E Č A J
ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB

I HRVATSKE BRANITELJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE,
NA NEODREĐENO  VRIJEME

Odsjek za hrvatske branitelje

1. Voditelj Odsjeka za hrvatske branitelje, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz
obvezni probni rad od tri mjeseca.

     Stručni uvjeti:
    - magistar društvene struke ili stručni specijalist društvene struke
    - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
    - organizacijske sposobnosti i komunikacijske  vještine potrebne za uspješno
      upravljanje odsjekom
    - položen državni ispit
    - poznavanje rada na osobnom računalu.

           2. Viši referent za prava hrvatskih branitelja, izdvojeno mjesto rada u Hrvatskoj
Kostajnici, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
                Stručni uvjeti:

    - sveučilišni prvostupnik društvene struke ili stručni prvostupnik društvene struke
    - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

                - položen državni ispit
                - poznavanje rada na osobnom računalu.

Odsjek za socijalnu skrb

           3. Referent za socijalnu skrb i projekte, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz
obvezni probni rad od tri mjeseca.
                Stručni uvjeti:

    - srednja stručna sprema društvenog smjera
    - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

                - položen državni ispit
                - poznavanje rada na osobnom računalu.



Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i
pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na
muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u
službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
            Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit pod uvjetom da ga
polože u roku od godine dana od prijma u službu.
           Na javni natječaj mogu se javiti i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle
visoku   odnosno višu stručnu spremu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i
članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
javnom natječaju.
            Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će
se prethodna provjera znanja  pisanim testiranjem i intervjuom.
            Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu
na javni natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu,
dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaze i ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
            Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem,
način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata, iz kojeg područja, te pravni i drugi
izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja, navedeni su na web-stranici
Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.
            Na web-stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr i na oglasnoj ploči
Sisačko-moslavačke županije objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere
znanja kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti dokaze o
ispunjavanju uvjeta:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja)

            - dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za
               mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko
               osiguranje)

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih
              poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja
              i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno  radno iskustvo na poslovima tražene
stručne
              spreme i struke)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice,
              putovnice ili domovnice)

- izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak i da nije osuđen
za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci



           - vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i
             16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
              samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- dokaz o položenom državnom ispitu (preslik svjedodžbe, uvjerenja, potvrde).

            Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o
izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8
dana od dana objave natječaja na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna
Radića 36, 44000 Sisak, s naznakom: „Natječaj za prijam u Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i hrvatske branitelje, na radno mjesto ________ (navesti radno mjesto)“.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                   SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA




