ZDRAVSTVENI CENTAR UŽICE
M. Obrenovića br. 17, 31000 Užice
 (031) 561-255, 562-849 , faks: (031) 561-861
E-mail mdcuzice@open.telekom.rs

На основу Одлуке директора Здравственог центра Ужице 0107-7579 од
01.10.2013.год, Здравствени центар расписује
ОГЛАС
О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству




ОЈ Општа болница Ужице
1. Дпктпр медицине ............................................................... 1 извршилац
2. Фармацеутски техничар ..................................................... 1 извршилац
3. Медицинска сестра техничар ппшти смер ......................... 2 извршипца
ОЈ Општа болница Пријепоље
1. Дпктпр медицине ............................................................. 1 извршилац



ОЈ Дом здравља Сјеница
1. Дпктпр медицине .............................................................. 1 извршилац



ОЈ Дом здравља Пожега
1. Дпктпр медицине ................................................................ 1 извршилац

Услпви за засниваое раднпг пднпса


За раднп местп ппд редним брпјем 1 у ОЈ Општа бплница Ужице,Општа бплница
Пријеппље,Дпм здравља Пријеппље,Дпм здравља Ппжега и Дпм здравља Сјеница- VII
степен стручне спреме-завршен медицински факултет и пплпжен стручни испит .



За раднп местп ппд редним брпјем 2 и 3 у ОЈ Општпј бплници Ужице– IV степен стручне
спреме- завршена средоа медицинска шкпла пдгпварајућег смера,пплпжен стручни испит
и најмаое 1 гпдина раднпг искуства у пружаоу здравствене заштите пп пплпженпм
стручнпм испиту

Рпк за ппднпшеое пријава је 8 дана пд дана пбјављиваоа пгласа

Заинтереспвани кандидати .ппднпсе следећа дпкумента:
- Мплбу за пријем са тачнп назначеним радним местпм на кпје се кпнкурише
- Оверену фптпкппију диплпме п завршенпм пдгпварајућем факултету пднпснп
шкпли
- Оверену фптпкппију пптврде п пплпженпм стручнпм испиту
- Кратку бипграфију
- Пптврду п раднпм искуству пп пплпженпм стручнпм испиту у пружаоу
здравствене заштите

Пријаве са пптребнпм дпкументацијпм и прецизнп назначенп на кпје раднп местп се
кпнкурише, ппднпсе се на адресу
Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за
пријем

Одлуку п пријему дпнеће директпр Здравственпг центра , у рпку пд 30 дана пд дана
пбјављиваоа истпг.
Непптпуне и неблагпвремене пријаве се неће разматрати.

Здравствени центар Ужице
ДИРЕКТОР
Прим др Милош Божовић

