Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац
Број: 01/551-1-14
Дана: 02.04.2014. године
Крагујевац
На основу Одлуке директора Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, број
01/551-14 од 02.04.2014. године и члана 7. - 9. Посебног колективног уговора за
здравствене установе (“Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 42/10), Завод за хитну
медицинску помоћ Крагујевац расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
1. Jeдног доктора медицине,за послове лекара опште медицине на терену у Служби
за хитну медицинску помоћ,на одређено време ради замене привремено одсутнe запосленe,
на временски период најкасније до повратка привремено одсутнe на рад, са пуним радним
временом.
2. Једнe медицинскe сестре – техничара, за послове медицинскe сестре – техничара
на терену у Служби за хитну медицинску помоћ, на одређено време ради замене
привремено одсутнe запосленe, на временски период најкасније до повратка привремено
одсутнe на рад, са пуним радним временом.
1. Услови за заснивање радног односа за доктора медицине из овог огласа су:
-

Завршен Медицински факултет
Положен стручни испит

Критеријуми за рангирање кандидата:
1) Просечна оцена х 2 (макс. 20 бодова)
-Доказ: Оверена фотокопија дипломе Медицинског факултета
2) Радно искуство
2.1.радни стаж на пословима лекара у служби хитне медицинске помоћи – 6
бодова по години стажа (пропорционално 0,5 бодова по навршеном месецу)
2.2.радни стаж на пословима лекара у другим службама - 1,2 бода по години
стажа (пропоционално 0,1 бода по навршеном месецу)
-Доказ: фотокопија уговора о раду и фотокопија радне књижице
3) Дужина чекања на посао – 1,2 бода по години (пропорционално 0,1 бода за
навршени месец)
-Доказ: извод из Националне службе за запошљавање
4) Тест провере знања – макс. 15 бодова (15 питања - сваки тачан одговор 1 бод)

Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије
(не старије од 6 месеци):
-

Пријава на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
Диплома,
Фотокопија уговора о раду и фотокопија радне књижице
Извод из Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
Уверење о положеном стручном испиту,
Извод из матичне књиге рођених,
Извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена
кандидата),
Уверење о држављанству РС,
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда),
Уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а),
Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа, као и
лиценцу или решење о упису у именик Лекарске коморе Србије.

2. Услови за заснивање радног односа за медицинску сестру - техичара из овог огласа
су:
-

Завршена средња медицинска школа, општи смер (IV степен стручне спреме)
Положен стручни испит

Критеријуми за рангирање кандидата:
1) Просечна оцена (збир просека за све 4 године школовања)
макс. 20 бода
- Доказ: оверене фотокопије сведочанстава средње медицинске школе - општи
смер)
2) Радно искуство (радни стаж на пословима медицинског техничара у здравственој
установи) – 6 бодова по години стажа (пропорционално 0,5 бодова по навршеном
месецу)
- Доказ: фотокопија радне књижице
3) Дужина чекања на посао – 1,2 бода по години (пропорционално 0,1 бода за
навршени месец)
- Доказ: извод из Националне службе за запошљавање
4) Тест провере знања – макс. 15 бодова (15 питања)
Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије (не
старије од 6 месеци):

-

Пријава на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
Диплома,
Сведочанства (све четири године)
Фотокопија радне књижице,
Извод из Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
Уверење о положеном стручном испиту,
Извод из матичне књиге рођених,
Извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена
кандидата),
Уверење о држављанству РС,
Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда),
Уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а),
Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа, као и
лиценцу или решење о упису у именик Коморе сестара и техничара Србије.

Кандидати који испуњавају услове из огласа биће позвани ради спровођења теста
провере знања.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''
Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен на сајту Министарства
здравља РС и сајту Завода.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима .
Контакт телефон: 034/6312-306
Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом) на адресу: Завод за хитну
медицинску помоћ Крагујевац, Улица Слобода бб Крагујевац.

Директор
Др Александар Кличковић
________________________

