Broj: 1760/2021
Šibenik, 23. kolovoza 2021. godine
Na temelju čl. 32. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne Šibenik i Odluke Upravnog vijeća Ljekarne
Šibenik, broj: 5-4/2021 od 23. srpnja 2021. godine, ravnateljica Ljekarne Šibenik, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto:
- Farmaceutski tehničar – pripravnik (m/ž) – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12
mjeseci, puno radno vrijeme, mjesto rada: Pirovac
Uvjeti:
- završeno srednjoškolsko obrazovanje farmaceutskog usmjerenja (s tim izjednačen SSS farmaceutski
tehničar).
Uz pisanu prijavu je potrebno priložiti:
- životopis;
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe i preslik svjedodžbe o završnom radu);
- dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice);
- elektronički zapis/potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od
30 dana od dana objave natječaja);
- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“, broj 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti
osobe oba spola.
Kandidat koji, prema posebnim propisima, ostvaruje pravo prednosti mora se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima
branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“NN”, br. 121/17, 98/19 i 84/21 ) dužni su
priložiti sve potrebne dokaze navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“NN”, br. 157/13,152/14, 39/18 i
32/20), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti
i dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja
očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti
pozvani na testiranje, razgovor ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina, o čemu će biti posebno
obaviješteni.
Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik, S. Radića 56a,
Šibenik, u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, s naznakom „Prijava na
natječaj za radno mjesto farmaceutski tehničar - pripravnik“.

Podnošenjem prijave, kandidati su suglasni da Ljekarna Šibenik, može prikupljati, koristiti i dalje
obrađivati podatke, u svrhu natječaja, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni, uz zadržavanje prava poništenja natječaja ili
djelomičnog poništenja bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Ravnateljica
Sanja Čatlak,dipl.oec.

