Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet 51000 Rijeka, Studentska 2, raspisuje
NATJEČAJ
1. za zasnivanje radnog odnosa sa jednim zaposlenikom/zaposlenicom radno mjesto III.
vrste - Administrativni referent – Tajnica Dekana (jedan izvršitelj) u radni odnos na
određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom.
Pristupnici pod rednim brojem 1 moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
1. srednja stručna sprema (VŠS) ili završen preddiplomski sveučilišni studij društvenog
usmjerenja (VSS)
2. jedna godina radnog iskustva
3. poznavanje rada na računalu.
Probni rad: 2 mjeseca.
2. za zasnivanje radnog odnosa sa jednim zaposlenikom/zaposlenicom na radno mjesto
I. vrste stručni suradnik (jedan izvršitelj) u radni odnos na neodređeno vrijeme s
punim radnim vremenom.
Pristupnici pod rednim brojem 2 moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
1. Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja ili
dodiplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja (VSS)
2. jedna godina radnog iskustva u struci
3. poznavanje engleskog jezika
4. poznavanje rada na osobnom računalu
5. certifikat iz područja javne nabave
Probni rad: 6 mjeseci
Pristupnici će biti po potrebi pozvani na razgovor (intervju) i testiranje radi utvrđivanja
stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Prijavi na natječaj pristupnici prilažu : prijavu, životopis, dokaz o odgovarajućoj stručnoj
spremi, dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili elektronički zapis iz
evidencije HZMO), osobnu iskaznicu ili dokaz o državljanstvu druge države, te druge
dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 101.
i članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 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
%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.p
df

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 fakulteta, 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.
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
pristupnike i elektroničkom poštom.

zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene

Prijave na natječaj pristupnici 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.

