
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, objavljuje 

 

NATJEČAJ 

 

za izbor zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Centru za EU projekte, na projektu 

„AdriaAquaNet – Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture“, u radni odnos na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica. 

 

Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

- završen diplomski sveučilišni studij iz područja nutricionizma,  

- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 

- odlično poznavanje operativnih sustava i računalnih aplikacija (Windows, Office – Excel, Word, 

Power Point, Internet). 

 

Uz prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti vlastoručno potpisan opširni životopis s 

naznačenim brojem telefona i e-mail adresom, dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaz 

o državljanstvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije 

od 6 mjeseci). Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u neovjerenim preslikama. 

 

Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti rješenje o stručnom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko 

obrazovanje. 

Pristupnik koji na temelju posebnih propisa ostvaruje prednost pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na 

natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje 

navedenog prava. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvarit će u odnosu na ostale 

pristupnike samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem. 

 

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Fakultet zadržava pravo provođenja provjere znanja i 

vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju provjere znanja i vještina pristupnici će biti 

pravodobno obaviješteni. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu.  

Fakultet pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, poništiti ovaj natječaj.  

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno 

značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.  

 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka 

može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, 

sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi 

Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili osobnom dostavom u roku 

od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

Primorska 42, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija, s naznakom „Prijava na natječaj – Centar za EU 

projekte za projekt „AdriaAquaNet – Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic 

Aquaculture“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
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