DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET, SPLIT
STARČEVIĆEVA 19 - 21000 SPLIT
Tel. 021/329-200; fax: 021/329-205
MB: 0727598; OIB: 68089998008
e-mail: dom-lovret@dom-lovret.hr
Urbr: 1467/2022
Split, 14. rujna 2022.
Na temelju članka 24. TKU za službenike i namještenike u javnim službama («Narodne novine»
br. 128/2017) ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Split raspisuje
NATJEČAJ
Za upražnjena slijedeća radna mjesta:
1. Pomoćni radnik u Pomoć u kući
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, pola radnog vremena
- uz probni rad u trajanju od mjesec dana
Uvjeti:
- osnovnoškolsko obrazovanje
- položen vozački ispit B kategorije
2. Pomoćni radnik - čistačica
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
- uz probni rad u trajanju od mjesec dana
Uvjeti:
- osnovna škola
3. Njegovateljica u Pomoć u kući
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
uz probni rad u trajanju od jedan mjesec
Uvjeti:
- Osnovna škola i tečaj za njegovateljice
- položen vozački ispit B kategorije
4. Njegovateljica
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
- uz probni rad u trajanju od jedan mjesec
Uvjeti:
- Osnovna škola i tečaj za njegovateljice
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5. Medicinska sestra / tehničar
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
- uz probni rad u trajanju od dva mjeseca
Uvjeti:
-

SSS med. usmjerenja općeg smjera
položen stručni ispit
posjedovanje važeće licence za samostalan rad
poznavanje rada na računalu
radno iskustvo jedna (1) godina

6.

Administrativni referent
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
- uz probni rad u trajanju od dva mjeseca
Uvjeti :
- SSS upravnog ili drugog društvenog usmjerenja
- poznavanje rada na računalu
- radno iskustvo: jedna (1) godina

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice,
putovnice ili preslik domovnice),
- preslik rodnog lista,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja za radno mjesto za koje se natječu
(preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, osposobljavanju),
- preslik vozačke dozvole (za radno mjesto za koje je uvjet)
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje,
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
- životopis.
Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku
102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza
o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog
zakona.
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17)
dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%2
0dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf )
Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku
48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je pored
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dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni
natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz (rješenje) o
utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat/kandidatkinja dao/la svoju privolu za obradu i
objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog natječaja.
U prijavi su kandidati/kandidatkinje dužni navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja na Hrvatskom zavodu za
zapošljavanje. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja
dostavljaju se na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split, Starčevićeva 19,
21000 Split, s naznakom radnog mjesta za koje se natječu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavljeni kandidati/kandidatkinje čije su prijave valjane bit će obaviješteni o izboru
kandidata/kandidatkinja u roku od 8 dana od dana izbora.

Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Split
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