Broj: 1211/2022
Šibenik, 01. lipnja 2022. godine
Na temelju čl. 32. Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarne Šibenik i Plana prijema pripravnika u
zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
u 2022. godini odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 023-03/21-01/776,
URBROJ: 534-07/2-3/1-22-31 od 13. svibnja 2022. godine, ravnateljica Ljekarne Šibenik, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam pripravnika na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog
radnog iskustva – pripravništvo za radno mjesto:
- Farmaceutski tehničar – pripravnik (m/ž) – 2 izvršitelja, na određeno vrijeme (12 mjeseci), puno
radno vrijeme
Uvjeti:
- SSS – farmaceutski tehničar
- nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih koje nemaju više od 6 mjeseci staža
osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva (uvjeti propisani Odlukom Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja).
Kandidati su obvezni uz pisanu prijavu priložiti:
- životopis;
- dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe svih razreda 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);
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih,
- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba
spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi
pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti
te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1.
istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u
svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se
pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze 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, Stjepana 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
Marija Mikelin,mag.pharm.

