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Predmet: Obavijest o rezultatimarratjeiaia- dostavlja se.

PoStovana/ni,
Izvje56ujemo Vas da je Ravnateljica ,,Doma za starije i nemo6ne osobe Slavonski

Brod "(dalje:Dom) po raspisanom natjedaju za popunjavanje slijededih radnih mjesta:

1) Medicinska sestra/tehniiar" -1- (edan/na) izvr5itelj licana neodredeno vrijeme.
2) Socijalni radnik/ica -1- (edan) izvr5itelj/ica na odredeno vrijeme / do povratka

radnika s bolovanja
3) Radni terapeut/ica -1- (edan) izvrSitelj/ica na odredeno vrijeme / do povratka radnika

s bolovanja,

objavljenog dana l3.veliaie 2019 sodine u sluZbenom listu Narodne Novine. tjedniku Posavska

Hrvatska, sluZbenim stranicama HZZZ-e i sluZbenim stranicama Doma www.dom-sb.hr, sukladno

,,Zakonts o ustanovama'',,,Zakonu o socijalnoj skrbi",,,Statutu Doma", "Pravilniku o radu,

unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma", nakon pregledane prispjele natjedajne

dokumentacije koji je izvrSen od strane imenovanog Povjerenstva dana l8.oZujka 2019

godine i provjere strudnih i radnih sposobnosti kandidata pred imenovanim Povjerenstvom
dana2T.oLujka 2019 godine, (koji su nakon pregleda prispjele natjeiajne dokumentacije u

potpunosti dostavili traZenu dokumentaciju i ispunjavali sve ostale uujete natjeiaja), donijela
slijede6e Odluke:

1) Odluku kojom se Tihana Crndi6 iz Oprisavci / ul. Savska br.215, 35 000 Slavonski
Brod, OIB:5441 5421872, prima u radni odnos na neodredeno vrijeme za radno mjesto

,rMedicinska sestra/tehniiar" uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

2) Odluku o poniStenju dijela javnog natjedaja za zapolljavanje za popunu upraZnjenih
radnih mjesta objavljenih pod slijededim brojevima:

Pod rednim brojem 2. Za radno mjesto ,,Socijalni radnik/ica" -l- fiedan)
, izvr5iteljlica na odredeno vrijeme / do povratka radnika s bolovanja,

,/ za navedeno radno mjesto nije pristigla niti jedna prijava kandidata na natjedaj.

Objava pod rednim brojem 3. za radno mjesto ,,Radni terapeut/ica" -l- (jedan)
izvr5iteljiica na odredeno vrijeme / do povratka radnika s bolovanja,

'/ zanavedeno radno mjesto nije pristigla niti jedna prijava kandidata na natjedaj.
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