LJEKARNA ČAKOVEC , V. Morandinija 1 , Čakovec ,zastupana po ravnateljici Andreji Knežević
mag.pharm. temeljem čl. 25 Statuta Ljkearne Čakovec raspisuje
NATJEČAJ
za Voditelja općih i zajedničkih poslova - tajnik/ca– 1 izvršitelj, na neodređeno, puno
radno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca
Kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
1. OPĆI UVJETI:
- viša stručna sprema,odnosno završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju
najmanje od tri godine, prvostupnik društvenog usmjerenja
- radno iskustvo od najmanje 1 godine

- napredno poznavanje rada na računalu
- znanje engleskog jezika
- vozačka dozvola B kategorije
-

Prijavi treba priložiti:
životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili domovnice, putovnice)
diploma
elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu)
preslik važeće vozačke dozvole.
dokaz o poznavanju engleskog jezika
Priloženi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata
da po izboru dokumente dostavi u izvorniku.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati
se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, u
slučaju da ispunjava uvjete iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaze iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 02/07,
107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14).
Ljekarna Čakovec pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i za
koje se ocijeni da u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, provesti
provjeru stručnih i radnih sposobnosti (razgovor i /ili pisana provjera znanja i drugih
sposobnosti kandidata).
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja
podnose se na adresu: Ljekarna Čakovec, Čakovec, V.Morandinija 1, s naznakom »Natječaj za
zapošljavanje – ne otvarati«.
Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Ljekarna Čakovec pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana nakon donošenja
odluke o izboru.
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