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I. ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA  

objavljenog u “Narodnim novinama” br. 83od. 16. rujna 2016. (pod brojem 3846). 

U stavku I. pod točkom 10. umjesto riječi „grana imunologija“ treba stajati „grana genetika, 

genomika i proteomika čovjeka“. 

Rok za prijave na natječaj je 30 dana od objave ispravka u Narodnim novinama. 

U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen. 

 

II. ZA OBAVLJANJE POSLOVA 

 radnog mjesta I. vrste – stručni suradnik, jedan izvršitelj, zamjena na određeno 

vrijeme 

Uvjeti natječaja: 

 završen sveučilišni integrirani ili diplomski studij u području društvenih ili 

humanističkih znanosti, 

 radno iskustvo: minimalno 1 godina radnog iskustva, 

 aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 

 znanje rada na računalu. 

 

Kandidati uz prijavu prilažu životopis, preslik diplome ili svjedodžbe, elektronički zapis ili 

potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, dokaz o hrvatskom državljanstvu 

(preslik domovnice). 

III. ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG 

ODNOSA  

1. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Službi za 

sveučilišne i stručne studije – jedan izvršitelj na radnom mjestu I. vrste – stručni 

suradnik, 

2. za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Financijsko-

računovodstvenoj službi – jedan izvršitelj na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik. 

Za ova radna mjesta pristupnici moraju dokazati da ispunjavaju opće uvjete prema Zakonu o 

poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12). 

Dodatni uvjeti za radno mjesto pod: 

 III.1.: završen upravni studij – stručni prvostupnik u upravi, poznavanje rada na 

računalu i znanje engleskog jezika, 

 III.2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije – 

prednost smjer računovodstvo i revizija, poznavanje rada na računalu i znanje 

engleskog jezika. 



Kandidati uz prijavu prilažu životopis, preslik domovnice i dokaze o udovoljavanju uvjetima 

natječaja. 

 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji 

zadovoljavaju formalne uvjete. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je 

u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. 

 

Rok natječaja za prijave za izbore na radna mjesta je 8 dana od dana objave u ,,Narodnim 

novinama“. 

Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. 

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski 

fakultet u Splitu, Kadrovska služba, Šoltanska 2, 21000  Split. 

 


