
 

 
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, Zagreb, Klaićeva 16, raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

 

a) za zasnivanje radnog odnosa ne neodređeno vrijeme: 

 

1. Medicinska sestra/medicinski tehničar SSS - 1 izvršitelja (m/ž) 

            Uvjeti: završena škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalni rad, probni rad 2  

             mjeseca 

 

2. Referent informatičkog smjera, SSS/VŠS – 1 izvršitelj 

Uvjeti: završena viša ili srednja škola informatičkog smjera, 1 godina radnog iskustva, 

probni rad 2 odnosno 3 mjeseca. 

 

b) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme 

 

1. Prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelja (m/ž) 

             Uvjeti: Preddiplomski sveučilišni/preddiplomski stručni studij sestrinstva  

            (bacc.med.techn.), odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca 

 

3. Medicinska sestra/medicinski tehničar SSS -  4 izvršitelja (m/ž) 

            Uvjeti: završena škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalni rad, probni rad 2  

             mjeseca 

 
4. Citogenetičar/molekularni genetičar - 1 izvršitelj (m/ž)  

Uvjeti: prirodoslovno-matematički fakultet, smjer molekularna biologija, probni rad 6 

mjeseci 

 

Uz prijavu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektroničke pošte) na natječaj 

treba priložiti životopis te preslike: svjedodžbe/diplome o potrebnom obrazovanju,  odobrenja za 

samostalan rad, važeće osobne iskaznice, dokaza o radnom iskustvu te uvjerenja o nekažnjavanju 

i nevođenju kaznenog postupka (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja u Narodnim novinama). 

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja 

mogu biti pozvani na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina 

bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.  

Kandidat koji ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se 

ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 

Odluka o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici Klinike: www.kdb.hr (rubrika: Natječaji), 

te o istoj odluci pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. 

Klinika za dječje bolesti Zagreb pridržava pravo poništenja natječaja, u cijelosti ili djelomično, 

bez obrazloženja, do donošenja odluke o izboru. 

 

Prijave sa dokumentacijom se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave natječaja u 

Narodnim novinama na adresu: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb, 

poštom odnosno neposrednom predajom preko urudžbeno-prijamne pisarnice Klinike (V. kat 

upravne zgrade Klinike), s naznakom: »Prijava na natječaj“ ________ (navesti radno mjesto). 

 

Klinika za dječje bolesti Zagreb 


