
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  
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Dubrovnik, 5.11.2019 

 

Na temelju članka 35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Domus Christi“, a u skladu s 
Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnateljica Doma raspisuje  

 

N A T J E Č A J 

1. Za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar, jedan 
izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme  
Uvjeti:  SSS med. usmjerenja općeg smjera, 1 god. radnog iskustva, položen stručni 
ispit, položen vozački ispit B kategorije i odobrenje za samostalan rad (licenca) . 

 

2. Za prijem u radni odnos na radno mjesto njegovateljica, jedan izvršitelj/ica na 
određeno radno vrijeme 
Uvjeti: Osnovna škola i PKV tečaj za njegovateljice i položen vozački ispit B 
kategorije. 

 

3. Za prijem u radni odnos na radno mjesto čistačica, jedan izvrštelj/ica na 
određeno radno vrijeme 
Uvjeti: Osnovna škola 

Pored posebnih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti: 

 Prijavu/ molbu za posao 
 Životopis 
 Dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice ) 
 Dokaz o traženoj stručnoj spremi ( preslika diplome/svjedodžbe o završenom 

obrazovanju ) 
 Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a 
 Presliku vozačke dozvole 
 Uvjerenje o nekažnjavanju 

 



Pozivaju se osobe iz članka 102.stavak1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17, ( dalje Zakon o 
hrvatskim braniteljima) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 
103.stavka1. Zakona o hrvatskim braniteljima. 
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave. 
 
Prijave se šalju na adresu: 
Dom za starije i nemoćne osobe „Domus Christi“ Dubrovnik, Za Rokom 
13, 20 000 DUBROVNIK  sa naznakom „ za natječaj“ 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvani na intervju 
a o rezultatima natječaja će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
 
 
 

 


