Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Studentska 2, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor

1. jednog suradnika/suradnice u suradničko zvanje i odgovarajuće suradničko radno
mjesto asistent iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja tehnologija prometa
i transport, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za nautičke
znanosti;
2. jednog suradnika/suradnice u suradničko zvanje i na odgovarajuće suradničko radno
mjesto poslijedoktorand iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog
polja: tehnologija prometa i transport u Zavodu za brodsko strojarstvo i energetiku s
punim radnim vremenom na određeno vrijeme
3. za izbor jednog suradnika/ce u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto
poslijedoktorand ili asistent iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, na
određeno vrijeme s punim radnim vremenom pri Katedri za strane jezike (do povratka
suradnice s rodiljnog dopusta)
4. za zasnivanje radnog odnosa sa jednim zaposlenikom/zaposlenicom na radno mjesto I.
vrste Stručni suradnik za projekte u Centru za međunarodne projekte, u radni odnos na
određeno vrijeme od (1) jedne godine s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6
mjeseci.
AD 1-3) Pristupnici pod rednim brojem 1-3 moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,
2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 – OUSRH,
131/17), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 122/07), Odlukom
Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku
izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstvenonastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom
Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta.
Dodatni uvjeti koji pristupnicima pod točkom 1. daju prednost na natječaju:
 važeće ovlaštenje za Prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW
II/2. (odnosno obveza stjecanja ovlaštenja u roku od 12 mjeseci)

AD 4) Pristupnici pod rednim brojem 4 moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili dodiplomski sveučilišni studij (ili
VSS)

2.
3.
4.
5.

izvrsno poznavanje engleskog jezika
poznavanje još jednog stranog jezika
poznavanje rada s računalom
jedna godina radnog iskustva

Pristupnici pod rednim brojem 4 bit će po potrebi pozvani na razgovor (intervju) i testiranje
radi utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Prijavi na natječaj pristupnici prilažu : molbu, životopis, dokaz o odgovarajućoj stručnoj
spremi, dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis iz evidencije
HZMO), domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države (u preslici), dokaz o poznavanju
hrvatskog jezika – napredna razina (za strane državljane) i druge dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta odnosno dokaz o izboru u nastavno zvanje (ukoliko ga pristupnik ima).
Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz
prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve
potrebne dokaze dostupne na poveznici
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20d
okaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Ako pristupnici ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na
natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih uvjeta.
Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose
jednako na oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Rijeci, Pomorskom
fakultetu, kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje
osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj, te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog
prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu sa
odredbama Uredbe EU 2016/679.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati te će se sa istom postupati u skladu sa odredbama
Uredbe EU 2016/679.
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet pridržava pravo ne odabira pristupnika prijavljenih na
natječaj.
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet objavit će odluku o izboru zaposlenika/zaposlenice
na mrežnim stranicama najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te
uz prethodnu suglasnost izabranih pristupnika objaviti profesionalni životopis.
Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od
petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike
i elektroničkom poštom.
Prijave na natječaj pristupnici pod rednim brojem 1-3 moraju dostaviti u roku od 30 dana
od zadnje objave ovog natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet,
Studentska 2, 51000 Rijeka, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ“.
Prijave na natječaj pristupnici pod rednim brojem 4 moraju dostaviti u roku od 8 dana od
zadnje objave ovog natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Studentska
2, 51000 Rijeka, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

