Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18., 125/19. i 147/20.), te članka 22. - 24.
Statuta Opće bolnice Varaždin, Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
RAVNATELJA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN (m/ž)

I.

Uvjeti:

-

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

-

najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
II. Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja
u preslici ili originalu i to:

1.

diplomu

o

završenom

preddiplomskom

i

diplomskom

sveučilišnom

studiju

ili

integriranom

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,

2.

potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i preslike ugovora o radu kojim se
dokazuje radno iskustvo u struci,

3.

životopis,

4.

dokaz o hrvatskom državljanstvu,

5.

program rada i razvoja Opće bolnice Varaždin za mandatno razdoblje,

6.

popunjen i potpisan obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se nalazi na web
stranici Opće bolnice Varaždin: Privola ili se može preuzeti u Pisarnici Opće bolnice Varaždin.

III. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine. Na
natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja,
ponovno biti imenovana za ravnatelja.
IV. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim
novinama“.
V. Svi kandidati biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka
roka za podnošenje prijava.
VI. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: OPĆA BOLNICA
VARAŽDIN, Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin, s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“, ili se mogu
predati osobno u Pisarnicu Opće bolnice Varaždin, na adresi: Ivana Meštrovića 1, 42000 Varaždin.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
VII. Opća bolnica Varaždin pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja
svoje Odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.“
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

