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Temeljem dlanka 21. i 55. Statuta KB Dubrava, te dlanka 11. i 61. Zakona o radu (N.N. br.

93114) i dla*a 4. i 5. Pravilnika o radu KB Dtbrava Zageb' a u svezi raspisanog natjedaja

objavljenog u Narodnim novinama dana 10.lipnja 2015'godine, Zavodt za zapoiljavanje, web

stranici Ministarstva zdravlja i KB Dubrava za prijem u radni odnos na neodretleno
vrijeme za radno mjesto poslovna tajnica, 1 izvrlitelj u KB Dubrava, Sanacijski upravitelj
donosi

ODLUKU

prima se u radni odnos na neodredeno vrijeme za radno mj-esto poslovna tajnica' 1

izvrlitelj u KB Dubrava kandidakinja ANA GRGET ZUBle.

Obrazloienje

Dana l0.lipnja 2015. godine raspisan je natjedaj za prijem u radni odnos na neodredeno

lT ijeme za radno mjesto poslovna tajnica, 1 innsitelj u KB Dubrava s obveznim probnim

radom u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

u zakonskom roku prijavilo se ukupno 16 kandidata koji su ispunjavali natjeEajne uvjete te su

pozvani na testiranje dana 13.srpnja 2015.godine, a u swhu provjere znanja, vjeltina i
sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju.

Testiranju je pristupilo 11 kandidata
Povjerenstvo je izvrsilo uvid i ocijenilo testove kandidata, te na dan 16.srpnja 2015.godine

pozvalo 5 kandidata koja su na teitiranju pokazali pozitivan rezultat na usmeni dio testiranja.

Razgovoru je pristupilo 5 kandidata.
Nakon obavljenog testiranja i razgovora predlaZe se Sanacijskom upravitelju KB Dubrava za

prijem u radni odnos na neodredeno vnieme(mli,'1za radno mjesto - poslovna tajnica u
kB Drb.uro, s obveznim probnim rokom od 3 (tri) mjerBepa, prema natjedaju kandidatkinja

ANA GRGET ZlJBle, Sto je Sanacd ski upravitelj i prihvatio. $$edorh gore navedenog,

donijeta je Odluka u izreci.


