HRVATSKA KOMORA PRIMALJA
CROATIAN CHAMBER OF MIDWIVES
Ulica grada Mainza 11, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel. 01 5494 688
Mob. 091 345 1093, 091 345 1092
e-mail: tajnica@komora-primalja.hr
komora@komora-primalja.hr

Na temelju članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja, članka 14. Pravilnika o izboru tijela
Hrvatske komore primalja i članka 5. Poslovnika o radu Stručnog vijeća Hrvatske komore
primalja Vijeće Hrvatske komore primalja na 39. sjednici održanoj dana 06. rujna 2022.
godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za kandidaturu za članove/ice
Stručnog vijeća Hrvatske komore primalja
Kandidati za članove/ice Stručnog vijeća Hrvatske komore primalja moraju ispunjavati
sljedeće uvjete:
•
•
•
•
•
•
•

hrvatsko državljanstvo
poznavanje rada na računalu
aktivno služenje internetom
poznavanje minimalno jednog stranog jezika u govoru i pismu (prednost engleski)
izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti
prilagodljivost i spremnost na timski rad
dinamičnost

Članovi/ice Stručnog vijeća Komore imenuju se i razrješuju na temelju odluke
Predsjednika/ice Komore.
Mandat članova/ica Stručnog vijeća traje 5 (pet) godina.
Predsjednik/ica Komore imenuje članove/ice Stručnog vijeća na temelju raspisanog javnog
natječaja.
Predsjednik/ca Komore će, u pravilu, u Stručno vijeće imenovati istaknute stručnjake za
pojedino područje djelatnosti primaljstva.
Predsjednik/ca Komore i članovi Vijeća Komore ne mogu biti predsjednik/ca niti članovi
Stručnog vijeća.
Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:
• kratki životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
Prijava na natječaj se može podnijeti putem e-maila: pisarnica@komora-primalja.hr, osobno
ili poštanskim: Hrvatska komora primalja, Ulica Grada Mainza 11, 10 000 Zagreb, s
naznakom "Za natječaj –člana/icu Stručnog vijeća Hrvatske komore primalja.

Članovi/ice Komore koji su bili imenovani/e za članove/ice Stručnog vijeća u vremenskom
periodu od 05.10.2017.- 04.10.2022. nisu dužni/e uz zamolbu priložiti dokaze iz ovog
Javnog natječaja.
Ovaj natječaj objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Komore dana 08. rujna 2022.
godine.
Prijave na Natječaj se podnose u roku od 14 dana od objave na službenim mrežnim
stranicama Komore a zaključno 22. rujna 2022. godine.
U prijavi za natječaj obvezno se navode i slijedeći podaci podnositelja prijave: ime,
prezime, adresa prebivališta, aktivni broj telefona, broj mobitela i adresa e-pošte.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Po završetku natječaja, natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatu/kinji.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava sve formalne uvjete
iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo ona
prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Predsjednica Vijeća Komore
Erika Spirić

