Број:

2004/1

Дана:

22.06.2020.године

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д.
директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 22.06.2020. године, објављује на огласној табли
Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља као и
огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Зрењанин
ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на неодређено време
за послове Санитарни/санитарно еколошки техничар. Извршилац један
Опис послова:
- израђује планове и програме дезинфекције, дезинсекције и дератизације и контролише
њихову реализацију;
- припрема материјала за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације;
- врши утовар и истовар материјала за рад;
- врши дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију и деконтаминацију применом стандардних
метода и апаратуре;
- спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;
- води евиденцију о употребљеним препаратима за ддд послове;
- врши адекватно уништавање амбалаже употребљених пепарата;
- брине о правилном функционисању и исправности апарата и њиховом редовном
одржавању;
- одржава (пере) возило које користи;
- води документацију о извршеном послу на терену и учествује у изради извештаја о раду
Одсека;
- обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној
оспособљености.
Услови:
 средње образовање у трајању од четири године – средња медицинска школа: смер
санитарни / санитарно-еколошки техничар;
 стручни испит;
 лиценца;
 најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;
 положен возачки испит Б категорије.
Посебни услови:
 рад на терену;
 непосредан контакт са токсичним материјама.
Радни однос се заснива на неодређено време.
Радно време износи 40 часова недељно.
Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова
(оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода
из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).
Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне
службе за запошљавање Зрењанин.
Приложена документација неће се враћати кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.
Пријаве доставити на адресу:
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

в.д. директора

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

мр сци. мед. др Здравко Ждрале

