Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor suradnika/ce na radnom mjestu I. vrste - poslijedoktorand na projektu „Biologija
citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji“ financiranog iz Programa „Znanstvena
suradnja“ Hrvatske zaklade za znanost, koji je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u
sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u Centru za proteomiku
Medicinskog fakulteta u Rijeci, 1 izvršitelj/ica, 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 znanstveno-nastavna, nastavna i
suradnička radna mjesta,
- razina 8.2 u području prirodnih znanosti (molekularna biologija ili biokemija), biomedicine i zdravstva
(medicina, veterina), biotehničkih znanosti (biotehnologija, molekularna biotehnologija) ili
interdisciplinarno područje znanosti (biotehnologija u biomedicini),
- 3 godine radnog iskustva na području djelatnosti Fakulteta,
- izvrsno znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu.
Dodatni uvjeti :
- dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u istraživanju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim
konferencijama.
Maksimalno trajanje financiranja plaće poslijedoktoranda iz Državnog proračuna, odnosno HRZZ
sredstava, ne smije biti duže od ukupno četiri godine. Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na
suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti duže od
četiri godine, uključujući zaposlenje u sklopu projekta financiranog iz Programa „Znanstvena suradnja“.
Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih
projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće
od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina.
Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta (tj. na dva
različita projekta). Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom
bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o
rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.
Uz prijavu na natječaj prilaže se: pismo zamolbe (motivacijsko pismo), životopis s popisom
publikacija, preslika diplome ili potvrde o završenom doktorskom studiju, minimalno jedno pismo preporuke
ili podaci osobe za preporuku i dokaz o radnom iskustvu. Provesti će se razgovor sa kandidatima.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti
spolova, NN. 116/03.).
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 popisima koji uređuju zaštitu
osnovnih podataka.
Link na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvarujepravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-iclanovima-njihovih-obitelji/2166.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se podnose u Službu za pravne,
kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, ulica Braće Branchetta 20, Rijeka s naznakom
„Centar za proteomiku - natječaj za radno mjesto suradnika na radnom mjestu I. vrste - poslijedoktorand
na projektu „Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji“.
Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.
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