
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
za prijam u radni odnos 

 
A) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu: 

 
1. Jednog službenika na položaju I. vrste – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi / 

rukovoditelj Službe za održavanje i tehničke poslove, u Službi za održavanje i tehničke 
poslove, uz probni rad od 6 mjeseci  

Uvjeti: 
- razina 7.1 tehničkog usmjerenja, 
- 3 godine radnog iskustva, 
- poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje engleskog jezika, 
- položen vozački ispit B kategorije. 

2. Jednog službenika na radnom mjestu III. vrste – stručni referent – stručnjak zaštite na radu I. 
stupnja, u Službi za održavanje i tehničke poslove, Odjelu za zaštitu na radu i zaštitu od 
požara, uz probni rad od 2 mjeseca  

Uvjeti: 
- razina 4.2 tehničkog ili društvenog usmjerenja, 
- 1 godina radnog iskustva, 
- poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje engleskog jezika, 
- položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu 1. stupnja, uvjerenje o položenom 

stručnom usavršavanju iz zaštite na radu, položen stručni ispit iz zaštite od požara 
- položen vozački ispit B kategorije. 

3. Jednog službenika na položaju III. vrste – voditelj administrativnih poslova, u Službi za 
održavanje i tehničke poslove, uz probni rad od 2 mjeseca  

Uvjeti: 
- razina 4.2 ekonomskog, pravnog ili srodnog usmjerenja, 
- 1 godina radnog iskustva, 
- poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje engleskog jezika, 
- položen vozački ispit B kategorije. 

4. Jednog namještenika na položaju III. vrste – voditelj odsjeka održavanja čistoće objekata i 
okoliša, u Službi za održavanje i tehničke poslove, uz probni rad od 2 mjeseca  

Uvjeti: 
- razina 4.2 ne traži se posebno usmjerenje, 
- 1 godina radnog iskustva, 
- položen vozački ispit B kategorije. 

5. Jednog službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik za studentske poslove na 
engleskom jeziku, u Službi za studentske poslove, uz probni rad od 6 mjeseci  

Uvjeti za radno mjesto: 
- razina 7.1 pravnog ili ekonomskog usmjerenja, 
- 3 godine radnog iskustva, 
- poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje engleskog jezika. 

6. Jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – viši knjižničar / Voditelj knjižnice u Knjižnici, 
uz probni rad od 6 mjeseci  

Uvjeti: 
- propisani podzakonskim aktima temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničkoj 

djelatnosti, 
- izvrsno poznavanje rada na računalu, 
- aktivno znanje engleskog jezika. 



7. Jednog službenika na radnom mjestu I. vrste – viši stručni savjetnik u Uredu tajnika, uz probni 
rad od 6 mjeseci  

Uvjeti: 
- razina 7.1 sveučilišni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja, 
- 4 godine radnog iskustva, 
- izvrsno poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje engleskog jezika. 

 
B) na određeno vrijeme, radi stjecanja prvog radnog iskustva (pripravnik) u punom 

radnom vremenu: 
 

1. Jednog službenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće 
poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na vrijeme od 12 mjeseci. 

Uvjeti: 
- razina 7.1 pravnog usmjerenja, 
- poznavanje rada na osobnom računalu, 
- poznavanje engleskog jezika. 

 
Pod pojmom radno iskustvo podrazumijeva se vrijeme provedeno u radnom odnosu na 

odgovarajućim poslovima poslije stjecanja određene kvalifikacije i pridržane razine sukladno 
Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 
 

Fakultet zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog kandidata, bez obveze 
obrazlaganja i bez odgovornosti prema kandidatima. 
 

Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta. 
 

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o 
ravnopravnosti spolova, NN. 116/03.). 

 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od zadnje objave natječaja. Prijave se podnose u 

Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ulica braće 
Branchetta 20, Rijeka. 

 
Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se 

razmatrati. 
 

 
      MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI 

 
 
 


