
 
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje  

 
NATJEČAJ   

 
za radno mjesto I. vrste – viši stručni/a suradnik/ca  u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za 

poslove praćenja pripreme i provedbe projekata u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u 

Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 4 mjeseca. 

Uvjeti:: 

- završen sveučilišni dodiplomski studij ili sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij (razina 7. sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru) društvenog 

usmjerenja  

- izvrsno znanje engleskog jezika i hrvatskog jezika u govoru i pismu 

- visoka informatička pismenost  

- visoki radni standardi, orijentiranost prema rezultatima, pouzdanost, pedantnost, 

sposobnost timskog rada, komunikativnost 

-  

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova 

(NN. 116/03). 

Način prijave na natječaj: Pisana zamolba na „Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet, Služba  za 

pravne, kadrovske i opće poslove, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka“ s naznakom „Centar za 

proteomiku - natječaj za radno mjesto viši stručni/a suradnik/ca u znanosti i visokom obrazovanju za 

poslove praćenja pripreme i provedbe projekata. 

 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti: 

- pismo zamolbe (motivacijsko pismo) 

- životopis 

- preslika diplome o završenom studiju  

- preslika prijepisa ocjena preddiplomskog i diplomskog, odnosno dodiplomskog studija 

- dokaz o radnom iskustvu (ukoliko postoji) 

 

Rok prijave na natječaj: 30 dana od dana objave natječaja. 

      
         Medicinski fakultet u Rijeci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVEUČILIŠTE U RIJECI 

MEDICINSKI FAKULTET 

KLASA:110-02/19-01/42 

URBROJ:2170-24-04—4-19-1/OB 

Rijeka, 07. ožujak 2019. 

 

 

 Na temelju čl. 20. Statuta Medicinskog fakulteta au Rijeci i čl. 12. Pravilnika o radu 

Medicinskog fakulteta u Rijeci, dekan donosi  

 

     O D L U K U  

 

 O raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa za  radno mjesto I. vrste – viši stručni/a 

suradnik/ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za poslove praćenja pripreme i provedbe 

projekata u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj, s punim radnim 

vremenom, na određeno vrijeme od 4 mjeseca. 

 

Uvjeti:: 

- završen sveučilišni dodiplomski studij ili sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski 

stručni studij (razina 7. sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru) društvenog 

usmjerenja  

- izvrsno znanje engleskog jezika i hrvatskog jezika u govoru i pismu 

- visoka informatička pismenost  

- visoki radni standardi, orijentiranost prema rezultatima, pouzdanost, pedantnost, 

sposobnost timskog rada, komunikativnost 

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana. 

 

     

     Obrazloženje 

 

 Temeljem zahtjeva prof. dr. sc. Stipana Jonjića, dr. med. klasa:112-07/19-01/35, urbroj:2170-

24-09-12-19-1  od 05. ožujka 2019. godine, odlučeno je kao u izreci. 

 

 

 

 

        D E K A N 

 

      Prof. dr. sc. TOMISLAV RUKAVINA, dr. med. 


