Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na projektu
„Europska bioetika na djelu, 049.10.7853“ na Katedri za društvene i humanističke znanosti u
medicini Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na
određeno vrijeme od 4 godine.
UVJETI:
Obvezni uvjeti:
- Razina 7. sukladno Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru: završen diplomski studij
sociologije ili završen diplomski studij filozofije ili završen diplomski ili integrirani studij
medicine ili završen diplomski studij ekologije
- ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju veći od 4,0
- znanje engleskog jezika
- visoka informatička pismenost
- zainteresiranost za znanstvena istraživanja, motiviranost, orijentiranost prema rezultatima,
pouzdanost, predanost, sposobnost timskog rada, organizacijske sposobnosti,
komunikativnost, potpuna posvećenost poslu, sposobnost rada na više zadataka
istovremeno, projektno iskustvo
- interes za okolišna javnozdravstvena pitanja
- probni rad 6 mjeseci
Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na
znanstvenim konferencijama
- radno iskustvo u biomedicinskom sektoru
- poznavanje dodatnog stranog jezika
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: pismo zamolbe (motivacijsko pismo),
presliku(e) diplome(a) ili uvjerenja o završenom studiju, dodatak diplomi ili prijepis ocjena
završenog studija, životopis, dva kontakt podatka osoba za preporuke, preslike dokumenata
kojima se potvrđuje zadovoljavanje ostalih kriterija, potvrdu o upisu na doktorski studij ako je
upis izvršen.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova, NN. 116/03.).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose u
Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ulica braće
Branchetta 20, Rijeka, s naznakom Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
za radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na projektu
„Europska bioetika na djelu, 049.10.7853“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Medicinski fakultet u Rijeci

