Број:

2526/1

Дана:

30.07.2020.

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д.
директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 30.07.2020. године, објављује на огласној
табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, огласној табли и интернет страници
Завода за јавно здравље Зрењанин и интернет страници Министарства здравља
ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време
за послове Биолог / молекуларни биолог – два извршиоца
Опис послова:
- обавља послове из домена своје компетентности;
- обавља послове предвиђене планом и програмом рада, законским и подзаконским
актима;
- примењује стручно знање и документовану микробиолошку методологију;
- изводи методе молекуларне биологије за постављање етиолошке дијагнозе, типизације
вируса, бактерија и гљива;
- прати савремена достигнућа области молекуларне биологије;
- примењује процедуре и упутства везана за Центар за микробиологију;
- обавља интерну контролу квалитета у Центру за микробиологију и води записе;
- спроводи и контролише договорену организацију процеса рада;
- сарађује са здравственим и другим установама значајним за рад Центра;
- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;
- води послове у вези стерилизације и уклањања инфективног отпада;
- води послове контроле стерилности, селективности и продуктивности подлога;
- уводи нове дијагностичке методе;
- учествује у тиму за управљање медицинским отпадом;
- обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној
оспособљености.
Услови:
 високо образовање:
 на студијама другог степена (мастер академске студије) – мастер молекуларни биолог и
физиолог или мастер биолог - модул молекуларни биолог, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани
молекуларни биолог, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године.
Радни однос се заснива на одређено 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, 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
Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

в.д. директора
мр сци. мед. др Здравко Ждрале

