Temeljem čl. 25, st.1. Kolektivnog Ugovora za znanost i visoko obrazovanje (19/09) te čl. 12
Pravilnika o raspisivanju i provedbi natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička
radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet objavljuje
REZULTATE
NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1.za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto III. vrste – osoba odgovorna za upravljanje
radovima na Fakultetu – koordinator radova na kapitalnim investicijama i rekonstrukciji u
radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim vremenom, prema
raspisanom javnom natječaju objavljenom 28. svibnja 2020. godine na mrežnim stranicama
Fakulteta, 3. lipnja 2020. godine u 24sata i u Narodnim novinama, održanog dana 23. lipnja
2020. godine izabran je kandidat Branko Fibinger.

Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju Povjerenstvo je mišljenja da kandidat Branko
Fibinger ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje poslova i zadataka na radnom mjestu III.
vrste, osoba odgovorna za upravljanje radovima na Fakultetu – koordinator radova na
kapitalnim investicijama i rekonstrukciji na određeno vrijeme od jedne godine s punim radnim
vremenom. Na pozitivno mišljenje Povjerenstva je utjecalo prethodno iskustvo kandidata na
istim i sličnim poslovima u specifičnom okruženju ustanova iz visokog obrazovanja te
motiviranost i predanost izražena u prethodnom radu.

2.za zasnivanje radnog odnosa s jednim zaposlenikom/icom na suradničko zvanje i na radno
mjesto asistent ili poslijedoktorand iz područja društvenih znanosti, polja ekonomija na
određeno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljnog/rodiljnog dopusta u Zavodu za
logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu.
Natječaj je objavljen 21. veljače 2020. godine na Euraxess portalu i na mrežnim stranicama
Fakulteta, 26. veljače 2020. godine u Narodnim novinama i 24. veljače 2020. godine u 24 sata.
Uvidom u natječajnu dokumentacije, Povjerenstvo zaključuje da pristupnica Martina Glavina,
mag. oec, udovoljava uvjetima koji se postavljaju pred kandidata koji se izabire u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistent, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu
za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu.

