
Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb, Donje Svetice 89 objavljuje 
 

N A T J E Č A J 
ZA ZAPOŠLJAVANJE 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž): 
 

Medicinska sestra/tehničar – SSS – 4 izvršitelja 

- uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara, položen stručni ispit, 

odobrenje za samostalni rad (licenca), uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 

- potrebna ostala znanja i vještine: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije, 1 

godina radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita 

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis; preslike: domovnice, svjedodžbe o završenom 

školovanju, uvjerenja o položenome stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad, potvrde Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu; a u izvorniku potvrdu o nekažnjavanju, ne 

stariju od mjesec dana 

 

Njegovatelj/ica - PKV - 7 izvršitelja 

- uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegovatelja, uvjerenje o zdravstvenoj 

sposobnosti 

- potrebna ostala znanja i vještine: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije 

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe o završenom 

školovanju, uvjerenja o osposobljavanju za njegovatelja, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje o evidentiranom stažu; a u izvorniku potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od mjesec dana  

 

3.  Pomodni radnik/ca u kuhinji  -  4 izvršitelja 

- uvjeti: završeno osnovnoškolsko obrazovanje, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: domovnice, svjedodžbe o završenom 

školovanju, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu; a u izvorniku 

potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od mjesec dana 

Radni odnos zasniva se sa probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja, na 

adresu: Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb, Donje Svetice 89 s naznakom: "Za natječaj" te za 

koje radno mjesto se kandidat prijavljuje. 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti kod prijema prema posebnom 

zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 

Nepotpune i nepravovremene prijave nede se razmatrati. 

Dom zadržava pravo poništenja Natječaja. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

O rezultatima natječaja kandidati de biti izviješteni u zakonskom roku. 

 

DOM ZA STARIJE OSOBE PEŠČENICA, ZAGREB 

RAVNATELJICA 

mr.sc. Marija Orlid, dipl. psiholog 

 

 
U Zagrebu, 20. 09. 2022. godine 


