HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
REGIONALNI URED ZAGREB
www.hzz.hr

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA
I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
10000 ZAGREB

POTREBE ZA RADNICIMA
Broj biltena: 201

ZAGREB, 17.10.2017

AUDIOREHABILITATOR/ICA
Radno mjesto
Broj: 1532805
Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 17.10.2017
Natječaj vrijedi do: 25.10.2017
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Ostale informacije:
Opis poslova: polaznik/ca bi sudjelovao/la u obavljanju sljedećih poslova:
- primjena specijaliziranih postupaka u individualnom ili grupnom rada s djecom i odraslim
osobama s teškoćama slušanja i govora po načelima VT metode,
- vođenje dokumentacije o provedenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima,
- osiguravanje pravodobne dostave dokumentacije potrebne za fakturiranje usluga,
- briga o opremljenosti i stanju elektroakustičke opreme kojom se služi u svakodnevnom radu,
- briga o didaktičkom materijalu,
- suradnja sa stručnjacima i stručnim službama u Poliklinici i izvan nje, u svojoj struci,
- praćenje dostignuća iz područja svoje struke, sudjeluje u programima stručnog usavršavanja,
- sudjelovanje u radu stručnog dijagnostičkog tima na poziv voditelja tima,
- obavljanje i drugih stručnih poslova po nalogu ravnatelja/ice, voditelja/ice odjela, voditelja/ice
odsjeka, voditelja/ice službe.
U obzir dolazi magistar/ra / društvenog ili humanističkog smjera - diplomski sveučilišni studij
fonetike, odnosno sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, dokaz o
stručnoj spremi, elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom
radnom stažu.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Poslodavac
Poslodavac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Kontakt: pismena zamolba: Ulica kneza Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:
JELENA JAKOBČIĆ
ZAGREB, 17.10.2017

