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Poziv kandidatima po Natječaju za prijam u radni odnos – fizioterapeutski tehničar - 2 

izvršitelja, SSS, m/ž, radno mjesto - zdravstveni djelatnik (srednji fizioterapeut) na 

Odjelu fizikalne terapije 

 

Sukladno čl. 7. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog 

odnosa u Lječilištu Topusko, obavještavaju se kandidati prijavljeni na Natječaj za prijam u radni 

odnos na neodređeno vrijeme - fizioterapeutski tehničar – 2 izvršitelja, SSS, m/ž, radno mjesto 

– zdravstveni djelatnik (srednji fizioterapeut) na Odjelu fizikalne terapije, objavljen dana 

11.11.2020. godine u Narodnim novinama br. 123/20, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Lječilišta Topusko, da će se usmena provjera 

znanja, vještina, motiviranosti i komunikacijskih sposobnosti održati dana 23.12.2020. s 

početkom u 9:00 sati, u Grand sali društva TOP-TERME d.o.o., Trg bana J. Jelačića 16, 

Topusko (prostorija se nalazi kod unutarnjeg bazena). 

 

Na usmenu provjeru znanja, vještina, motiviranosti i komunikacijskih sposobnosti, pozivaju se 

kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a koji zbog propisanih 

protuepidemijskih mjera nisu bili u mogućnosti prisustvovati usmenoj provjeri znanja, 

vještina, motiviranosti i komunikacijskih sposobnosti dana 18.12.2020. godine, i to: 

 

1. Brkanac Ante 

2. Krajačić Marko 

3. Radanić Antonela 

 

Mole se kandidati da dođu u naznačeno vrijeme i da se pridržavaju propisanih 

protuepidemijskih mjera. Obvezno je mjerenje temperature tijela na ulazu, nošenje maske te 

socijalna distanca. Molimo da se koristi ulaz kod sportske dvorane. 

Provjera znanja vršit će se iz sljedeće literature: 

- "Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji", Izdavač Hrvatska komora fizioterapeuta 

 

Povjerenstvo za provedbu postupka odabira može ocijeniti pristupnike i u drugim kategorijama 

prilagođenim potrebama i naravi radnog mjesta – zdravstveni djelatnik (srednji fizioterapeut). 

 

Ukoliko kandidat ne pristupi ispitivanju i provjeri znanja, vještina, motiviranosti i 

komunikacijskih sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj, osim ako se radi o 

opravdanom izostanku (npr. izolacija) za što je potrebno dostaviti liječničku potvrdu na adresu 

e-pošte: uprava@ljeciliste-topusko.hr. 

 

  Ovaj Poziv objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Lječilišta Topusko. 

 

      Povjerenstvo za provedbu postupka odabira 
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