SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA, Dolac 1, Rijeka raspisuje
NATJEČAJ
za slobodno radno mjesto
NAMJEŠTENIKA IV. VRSTE - MANIPULANT
na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od jedan mjesec
Uvjeti:
- završena osnovna škola
- sposobnost izvršenja jednostavnih zadaća u poznatim uvjetima
Prijavljivanje i dokumentacija:
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis u europass formatu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a odabrani kandidat prije potpisa ugovora o radu obvezan je
predočiti izvornike. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u
natječaju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu i imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate s jednakim uvjetima.
Povjerenstvo za izbor kandidata zadržava pravo da za prijavljene kandidate organizira testiranje i
druge načine provjere potrebnih znanja i vještina, o čemu će kandidati biti pravovremeno
obaviješteni telefonom ili e-poštom.
Prijavu na natječaj dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja u Službenom listu RH
„Narodnim novinama“, na adresu: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka. Prijave
poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena
natječajna dokumentacija se ne vraća.
Sveučilišna knjižnica Rijeka
KLASA: 112-02/18-01
URBROJ: 2170-04-01-18-14
Rijeka, 12. listopada 2018.

