ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО
Бр.ДЗ-01-2895/7
02.10.2018.године
Ваљево
.
На основу члана 132., 133. и 136. Закона о здравственој заштити, члана 27. Статута Дома здравља
Ваљево и Одлуке Управног одбора бр. ДЗ-01-2895/2 од 02.10.2018.године, расписује се
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО
на мандатни период од 4 године
За директора Дома здравља Ваљево може бити именовано лице које поред општих услова прописаних
законом, испуњава следеће услове:
- да има завршен медицински или стоматолошки факултет са положеним специјалистичким испитом
из неке од грана медицине из којих Дом здравља обавља делатност и најмање 5 година радног стажа у
области здравствене заштите;
или
- да има завршен правни или економски факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента признатом од стране овлашћеног државног органа и најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите.
Кандидати уз пријаву на јавни конкурс подносе следеће доказе о испуњености услова:
1) Уверење о држављанству
2) Извод из матичне књиге рођених
3) Диплома о завршеном факултету
4) Уверење о положеном специјалистичком испиту из неке од грана медицине из којих Дом здравља
Ваљево обавља делатност
5) Потврда о радном стажу у области здравствене заштите
6) Уверење или диплома о завршеној едукацији у области здравственог менаџмента (за кандидате који
имају завршен правни или економски факултет)
7) Уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6
месеци (не старије од 6 месеци);
8) Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак за дело које се
гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
9) Биографија.
Kандидати поред доказа о испињености услова, дужни су да уз пријаву доставе План и програм рада и
развоја Дома здравља Ваљево за мандатни период.
Докази о испуњености услова се достављају у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за достављање пријава је 10 дана од дана објављивања у листу „Послови“, у затвореној коверти са
назнаком „пријава на конкурс за директора“, поштом на адресу Дом здравља Ваљево, Ул.Железничка
бр.12. 14000 Ваљево, или лично у писарницу Дома здравља Ваљево на трећем спрату.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Конкурс објављен: код Националне службе за запошљавање (Лист Послови)
на сајту Дома здравља Ваљево
на сајту Министарства здравља Републике Србије.
Председник Управног одбора
Дома здравља Ваљево
Борко Алексић

