
ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA  

Radno mjesto 
 
Broj: 1544739  
!  
Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
!  
Broj traženih radnika: 1  
!  
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi  
!  
Radno vrijeme: 20 sati tjedno  
!  
Način rada: 2 smjene  
!  
Smještaj: Nema smještaja  
!  
Naknada za prijevoz: Djelomično  
!  
Natječaj vrijedi od: 17.11.2017  
!  
Natječaj vrijedi do: 24.11.2017  
!  
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad  
!  

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 

PODRUČNI URED KRIŽEVCI 

www.hzz.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNA ŠUMA 

TRG SV. FLORIJANA 14A 

48260 KRIŽEVCI 

POTREBE ZA RADNICIMA 

Broj biltena: 223 KRIŽEVCI, 17.11.2017 

http://www.hzz.hr


Posloprimac 
 
Potrebna zvanja: Sestrinstvo  
!  
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska  
!  
Radno iskustvo: Nije važno  
!  
Ostale informacije:  
Opis poslova zdravstvene voditeljice: 
- organizira zdravstvenu zaštitu djece i provodi sanitarno-higijenski nadzor u jaslicama, vrtiću, kuhinji, 
praonici i sanitarnim prostorima 
- sudjeluje u organizaciji i kontroli održavanja svih unutarnjih i vanjskih površina vrtića 
- predlaže mjere preventivne zaštite 
- vodi brigu o izmjeni posteljine, stolnjaka, radne odjeće, ručnika i slično 
- sudjeluje u izradi jelovnika 
- vrši svakodnevnu kontrolu pripreme hrane, kvalitetu i kvantitetu dogotovljenih jela 
- vodi evidenciju o oboljeloj djeci, podnosi izvješća, predlaže i poduzima odgovarajuće mjere 
- vodi evidenciju primarne zdravstvene zaštite 
- obavještava određene zdravstvene službe o oboljenjima djece i provodi mjere preventive 
- brine o dezinfekciji, dezinsekciji te deratizaciji unutarnjeg prostora, igračaka, opreme te prijevoznog 
sredstva  
- vodi priručnu apoteku, priručnu ambulantu i brine o bolesnom djetetu u izolaciji od poziva do dolaska 
roditelja 
- pruža prvu pomoć povrijeđenoj djeci do konačne obrade 
- nabavlja, evidentira i raspoređuje sanitetski i medicinski materijal 
- prati stanja uhranjenosti djece na temelju antropometrijskih mjera 
- organizira zdravstvene preglede djelatnika Vrtića 
- surađuje sa higijensko-epidemiološkom,pedijatrijskom, stomatološkom službom, te Zavodom za 
javno zdravstvo 
- izrađuje godišnji plan i program rada zdravstvenog voditelja, te izvješćuje o realizaciji istog 
Dječji vrtić "Čarobna šuma" ima dva objekta - centralni objekt u Križevcima, te područni objekt u 
Buzinu te će biti potrebno odlaziti u kontrolu svih nabrojanih objekata. 
Zainteresirani kandidati mogu poslati zamolbu i životopis na e-mail adresu: 
vrtic.carobnasuma@gmail.com. 
!  

Poslodavac 
 
Poslodavac: Dječji vrtić Čarobna šuma  
!  
Kontakt: e-mailom: vrtic.carobnasuma@gmail.com  
!  

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK: 

MIHAELA HRLEC 

KRIŽEVCI, 17.11.2017 
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