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ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр. 1805
08.05.2019. год.
П р о к у п љ е

На основу  члана 7 – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и
Одлуке бр. 1804 од 08.05.2019. године, расписује се 

  

ОГЛАС ЗА 

  

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

  

Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници
''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

 1. Мајстор одржавања (руковаоц парних котлова), 1 извршилац, са пуним радним
временом, са пробним радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
1) Стручна спрема / образовање
-   Средње образовање, у трајању од најмање три године
изузетно
-    Основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу ове уредбе
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    Положен стручни испит за рад са судовима под притиском
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Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи уз коју се прилаже и доказ о
радном искуству на пословима руковаоца парних котлова;
-    Оверену фотокопију сертификата за рад са судовима под притиском (руковаоц
парних котлова)

 2. Радник обезбеђења без оружја, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним
радом у трајању од  3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
1) Стручна спрема / образовање
-    Средње образовање, у трајању од најмање три године
2) Додатна знања / испити / радно искуство
-    Лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи;
-    Оверену фотокопију Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења
– без оружја

 3. Спремач / спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, 1
извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.
Услови за заснивање радног односа су:
-    Основно образовање

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :
-    Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
-    Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној основној школи;

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.
Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Опште
болнице Прокупље.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве достављати на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење
за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље или лично доставити у писарницу
Опште болнице.                                              
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ДИРЕКТОР 

  

Др Сњежана Арсић
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