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                 RAVNATELJ
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
                    “ŠANDROVAC”

KLASA:003-06/22-02
URBROJ:2103-68-22-02-79

U Šandrovcu, 13.10.2022.

Na temelju članka 40. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Šandrovac“ ravnatelj Doma
za starije i nemoćne osobe „Šandrovac“  donio je sljedeću

ODLUKU 
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA 

RADNO MJESTO SOCIJALNI RADNIK/RADNICA

Članak 1.

Raspisat će se natječaj za prijam u radni odnos socijalni radnik/ica u Domu za stare i nemoćne
osobe Šandrovac  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno,  a prema uvjetima iz Pravilnika o radu i sistematizaciji
poslova u Domu: VSS  – diplomirani socijalni radnik, završen preddiplomski ili diplomski
sveučilišni studij socijalnog rada, poznavanje rada na računalu, radno iskustvo 12 mjeseci.

Uz zamolbu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

1. zamolba,

2. životopis,

3. dokaz o stručnoj spremi (ovjeren preslik diplome), 

4.  priznato pravo na obavljanje  djelatnosti  socijalnog rada od Hrvatske komore  socijalnih
radnika,

5. dokaz o radnom iskustvu ( potvrda sa Zavoda za mirovinsko osiguranje),

6.   potvrda  o  nekažnjavanju  ne  starija  od  3.  mjeseca  (članak  261.,  stavak  1.  Zakona  o
socijalnoj skrbi),

7.  preslik osobne iskaznice.

Prednost  pri  zapošljavanju  imaju  kandidati  sa  radnim  iskustvom  i  položenim  vozačkim
ispitom za B kategoriju.



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

Prijave  s  potrebnom  dokumentacijom  o  ispunjavanju  uvjeta  iz  natječaja  podnose  se
preporučenom  poštom  ili  osobno  u  zatvorenoj  omotnici  u  roku  od  30 dana od  objave
natječaja na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe “Šandrovac”, Bjelovarska 3, 43 227
Šandrovac, s naznakom: »Za natječaj«. 

O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                    Ravnatelj:

__________________________
                                                                                  Damir Kolar


