
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
 

a) za radno mjesto na položaju I. vrste - voditelja/ice Službe za kadrovske i opće poslove   Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom na  određeno vrijeme, do 
povratka zaposlenika s neplaćenog dopusta 
 

U V J E T I  
 - razina 7. pravnog, ekonomskog, društvenog ili srodnog usmjerenja 
 - 5 godina radnog iskustva 
 - poznavanje rada na računalu 
 - poznavanje jednog stranog jezika 
 - probni rad 4 mjeseca 

 
b) za radno mjesto na položaju I. vrste - voditelja/ice Službe financijsko-računovodstvenih poslova   
 Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci - 1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim  vremenom - 20 sati 
 tjedno, na  određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta  
 

U V J E T I  
 - razina 7. ekonomskog usmjerenja 
 - 5 godina radnog iskustva 
 - poznavanje rada na računalu 
 - poznavanje jednog stranog jezika 
 - probni rad 4 mjeseca 

 
 Uz prijavu na natječaj prilaže se: životopis, dokaz o završenom školovanju, dokaz o radnom 
iskustvu. 
 
 Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st 2. Zakona o ravnopravnosti 
spolova, NN broj:116/03.). 
 
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskih braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu 
potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja dokumentacija je 
objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/ 
 
 Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet zdravstvenih studija 
Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke 
u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 
 
 O rezultatima natječaja svi pristupnici biti će obaviješteni na internetskoj stranici Fakulteta, 
najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. 
 
 Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci zadržava pravo dodatnih provjera 
znanja/testiranja i/ili razgovora s kandidatima te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili 
djelomično bez obrazloženja. 
 
 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama". Prijave se 
podnose poštom na adresu: Fakultet zdravstvenih studija Rijeka, V.C.Emina 5, Rijeka. 
 
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.     
      Sveučilište u Rijeci 
      Fakultet zdravstvenih studija Rijeka 

 

 

https://branitelji.gov.hr/

