Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000, raspisuje:
NATJEČAJ
-za prijem u radni odnos jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaja I. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica
(voditelj Ureda pročelnika Odjela za biotehnologiju) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od
šest (6) mjeseci
Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete :
završen diplomski sveučilišni/specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ekonomskog ili pravnog usmjerenja
izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
poznavanje rada na računalu
najmanje tri (3) godine radnog iskustva
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i:
— životopis,
— presliku osobne iskaznice
— presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države
— preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma)
— potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
— ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto
Na natječaj se mogu prijavit osobe oba spola.
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa
stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana zadnje objave ovog natječaja u
medijima.
Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj – voditelj
Ureda pročelnika«.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se
kandidatom prijavljenim na natječaj.
S pristupnicima koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja, Odjel za
biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci može provesti testiranje i/ili razgovor radi provjere znanja i sposobnosti potrebnih za
obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se natječu. Smatrati će se da kandidat koji se ne odazove
testiranju/razgovoru povukao prijavu na natječaj te se više neće smatrati kandidatom.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni dopisom o odabiru kandidata.
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi
pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za
pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava
dostupan
je
na
poveznici
Ministarstva
hrvatskih
branitelja
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatskibranitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe
(EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

