Temeljem odredbe članka 27. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka te članka 4. Pravilnika o radu,
ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka raspisuje dana 10. travnja 2019. godine
NATJEČAJ
za slobodno radno mjesto
SLUŽBENIKA III. VRSTE – POMOĆNI KNJIŽNIČAR
na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od jedan mjesec
-

-

Uvjeti:
završena četverogodišnja srednja škola i položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara
temeljni korisnik engleskog jezika
temeljni korisnik informacijsko-komunikacijskih tehnologija
vještina komunikacije i suradnje u različitim situacijama
sposobnost izvršenja složenih zadataka u promjenjivim uvjetima
ili
završena četverogodišnja srednja škola uz obvezu uspješnog polaganja stručnog ispita za pomoćnog
knjižničara
temeljni korisnik engleskog jezika
temeljni korisnik informacijsko-komunikacijskih tehnologija
vještina komunikacije i suradnje u različitim situacijama
sposobnost izvršenja složenih zadataka u promjenjivim 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. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona i
adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga
natječaja. Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja, 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).
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo
spomenuto pravo, sukladno posebnom propisu.
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na

natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, koji se mogu pronaći na internetskoj stranici
Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na natječaj, dužan je, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijavom na natječaj prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Sveučilišna knjižnica Rijeka kao
voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu
provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU
L119 (Uredbe (EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju
izvan snage Direktive 95/46/EZ.
Sveučilišna knjižnica Rijeka zadržava pravo da, ukoliko ocijeni da je potrebno, provede postupak
selekcije kandidata razgovora (intervjua) i provjere radnih sposobnosti. O vremenu održavanja
razgovora / provjere radnih sposobnosti kandidati će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa
ili telefonski.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru / provjeri radnih sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu
na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
Ukoliko se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju uvjete natječaja ili ne zadovolje provjeru
radnih sposobnosti, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Sveučilišna knjižnica Rijeka zadržava
pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u Službenom listu RH
„Narodnim novinama“. Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici,
na adresu: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka. Prijave poslane elektroničkom poštom
ili telefaksom, neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte, najkasnije u
roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
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