Na temelju članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Požega i dopisa Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske
o odobrenju Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2016. godinu, KLASA: 131-01/16-01-160, URBROJ:
534-04-1-2/2-16-2 od dana 10. lipnja 2016. godine, v.d. ravnatelj Opće županijske bolnice Požega objavljuje

-

NATJEČAJ ZA IZBOR
doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz:
kardiologije – 1 izvršitelj
gastroenterologije – 1 izvršitelj
anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTUPNICI:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
stručnog zvanja doktor medicine (VSS)
- s važećim odobrenjem za samostalni rad
Uz prijavu i kratki životopis, potrebno je priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za
primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:
- preslik diplome o završenom medicinskom fakultetu,
- preslik odobrenja za samostalan rad,
- preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
- preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
- preslik nagrada za vrijeme studija,
- preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
- popis objavljenih radova i preslike radova,
- preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
- preslik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrde o radnom
iskustvu,
- preslik rezultata psihološkog testiranja koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom
osiguranju zaštite zdravlja na radu,
- preslik dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu, dokaza o statusu djeteta ili člana obitelji smrtno
stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata sukladno Zakonu o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
- dokaz o državljanstvu (domovnica);
- odnosno odgovarajuću javnu ispravu prema posebnim propisima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Opću županijsku
bolnicu Požega, s naznakom „Povjerenstvo za specijalizaciju iz _navesti granu specijalizacije_“, Osječka 107,
Požega, u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Prijavljeni pristupnici/ce koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke
pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata. Na razgovoru pristupnici su obvezni
predočiti Povjerenstvu izvornike dokumenata.
Odluku o izboru pristupnika/ce donosi v. d. ravnatelja/ ravnatelj OŽB Požega na prijedlog Povjerenstva za
izbor specijalizanata. Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici
OŽB Požega (www.pozeska-bolnica.hr), najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima.
Opća županijska bolnica Požega

