
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
D I R E K C I J A
Margaretska 3, Zagreb

na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o raspisivanju javnog natječaja za 
izbor voditelja područne službe u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, klasa: 112-02/13-01/2382 
ur. broj: 338-01-24-13-1 od 16. listopada 2013. godine   o b j a v lj u je  

J A V N I    N A T J E Č A J
za izbor voditelja područne službe 

u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje:
-voditelj Područne službe Čakovec, s mjestom rada u Čakovcu
-voditelj Područne službe Koprivnica, s mjestom rada u Koprivnici
-voditelj Područne službe Sisak, s mjestom rada u Sisku
-voditelj Područne službe Virovitica, s mjestom rada u Virovitici.

S voditeljem područne službe Hrvatskog zavoda za  zdravstveno osiguranje  (u daljnjem tekstu:  Zavod) 
radni se odnos zasniva na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada. 

Stručni uvjeti za radno mjesto-voditelj područne službe Zavoda su:
-završen diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera
-pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja
-položen državni stručni ispit
-poznavanje rada na računalu.

Ponudu na javni natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Na javni natječaj može se javiti kandidat koji nema položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga položi u 
roku od godinu dana od dana imenovanja voditeljem područne službe Zavoda.

Ponuda na javni natječaj, u kojoj je potrebno navesti područnu službu Zavoda na koji se potonja odnosi, 
dostavlja se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Direkcija, Margaretska 3, 10000 Zagreb 
u roku od petnaest dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“.***

Ponudi je, uz dokaze o ispunjavanju stručnih uvjeta za voditelja područne službe Zavoda, potrebno priložiti 
životopis, program rada područne službe Zavoda, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna 
iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica), fotokopiju radne knjižice, odnosno elektronički zapis podataka 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu, te potvrdu nadležnog suda da se 
protiv podnositelja ponude ne vodi kazneni postupak (ne stariju od šest mjeseci). 

Isprave se prilažu u neovjerenoj fotokopiji, a izvornik isprava potrebno je predočiti na testiranju. 

Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja mogu biti pozvani na testiranje (razgovor i/ili 
pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Zavoda u roku od petnaest dana 
od dana izbora kandidata.

***javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ od  23. listopada 2013. godine


