ДОМ ЗДРАВЉА“Др Ђорђе Ковачевић“ ЛАЗАРЕВАЦ
ул. Др Ђорђа Ковачевића бр. 27.
Број: 3260/1.
Датум: 01.09.2015.г.
На основу чл.7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе/Сл.гл. бр 1/2015./, Одлуке
директора Дома здравља Лазаревац о потреби заснивања радног односа на неодређено време
бр.1753/1, чл. 24. Статута Дома здравља Лазаревац , дописа Министарства здравља- Комисије за
давање сагласности за додатно запошљавање бр.112-1-407/2015-02 од 03.04.2015. године,
директор Дома здравља Лазаревац објављује дана 01.09.2015. године

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ДЕФЕКТОЛОГА-ЛОГОПЕДА-

на неодређено време извршилац / 1/

ОПИС ПОСЛОВА
-

-

Ради у предшколским и школским установама, тестира децу ради раног отклањања
говорних поремећаја,
Остварује сарадњу са прешколским и здравственим установама ради регистровања
говорних поремећаја код деце,
Обавља превентивни рад у амбуланти са децом узраста до 2 године, а ради
остваривања првог контакта деце и родитеља са логопедом,
Артикулационим тестом тестира децу на узрасту од 4 године, утврђује ниво говорне
развијености и артикулационе зрелости,
На узрасту од 6 година тестира децу приликом прегледа за упис у школу и утврђује
говорну развијеност и способност,
Ради са децом и омладином на корективном третману, отлањању говорних
поремећаја, дисграфије, дислекције и тикова,
Спроводи све методе и технике ради развоја перцептивних способности, психичких
функција говорног осамостаљивања пацијената, ради вежбе моторике говорних органа,
моторике тела, вежбе дисања и утврђивања говорног статуса пацијената,
Обавља логопедски третман и са одраслим пацијентима,
Ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора.

УСЛОВИ:
-Завршен Дефектолошки факултет-смер логопедски
-Положен стручни испит
Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву достављају :
-оверену копију дипломе
-оверену копију положеног стручног испита
-биографију
-извод из матичне књиге рођених
-потврду о некажњавању
-потврду да се не води кривични поступак и да није осуђиван
-уверење о држављанству РС

Оглас се објављује НСЗ Београд-испостава Лазаревац
Веб сајту Министарства здравља Србије
Веб сајту Дома здравља Лазаревац

Оглас отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ.

Пријаву доставити поштом на адресу:
Дом здравља ЛАЗАРЕВАЦ
ул. Др Ђорђа Ковачевића бр. 27.
11550-Лазаревац
са назнаком/ за оглас/
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Директор
Др Јован Милојевић, с.р.

