Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor suradnika na radnom mjestu I. vrste – asistent na projektu „Razvoj
inovativnog brzog testa za dijagnostiku subliničkog mastitisa u mliječnih krava“, ref. oznaka
projekta: KK.01.1.1.04.0086 u Centru za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1
izvršitelj, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 24 mjeseca.
UVJETI:
 sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Fakulteta
te općim aktima Sveučilišta i Fakulteta koja se odnose na izbor u znanstvenonastavna, nastavna i suradnička radna mjesta
 razina 7.1 – iz područja prirodnih znanosti (biologija), biomedicine i zdravstva
(medicina, veterina) ili biotehničkih znanosti (biotehnologija, molekularna
biotehnologija, bioprocesno inženjerstvo)
 ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom,
diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
 poznavanje rada na računalu,
 izvrsno znanje engleskog jezika
DODATNI UVJETI:
 dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u istraživanju i istraživački rad,
 sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na
znanstvenim konferencijama
Uz prijavu na natječaj prilaže se: pismo zamolbe (motivacijsko pismo), životopis,
preslika diplome o završenom studiju, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog ili
integriranog studija, minimalno jedno pismo preporuke (od mentora diplomskog rada ili od
profesora na diplomskom studiju) ili podaci osobe za preporuku. Provesti će se razgovor sa
kandidatima.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17).
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u
natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s
propisima koji uređuju zaštitu osnovnih podataka.
Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-seostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-izdomovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se podnose u
Službu za pravne, kadrovske i opće poslove – Pisarnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, ul.
Braće Branchetta 20, Rijeka s naznakom „Centar za proteomiku - natječaj za izbor suradnika
na radnom mjestu I. vrste - asistent na projektu „Razvoj inovativnog brzog testa za
dijagnostiku subliničkog mastitisa u mliječnih krava“, ref. oznaka projekta: KK.01.1.1.04.0086.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
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