Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu
II. vrste – viši stručni referent za nastavne i administrativne poslove, na određeno vrijeme do
povratka privremeno nenazočne zaposlenice, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj.
UVJETI: Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj za radno
mjesto moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen studij društvenog ili humanističkog područja koji
rezultira kvalifikacijom 6. razine prema HKO, odnosno njemu izjednačen studij sukladno članku 120.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, znanje rada na računalu, znanje engleskog jezika,
i jedna godina radnog iskustva na jednakim ili sličnim poslovima.
Uz potpisanu prijavu treba dostaviti: životopis, presliku domovnice, presliku diplome i dokaz o radnom
iskustvu.
Na natječaj, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo sudjelovati osobe oba spola, a izrazi koji se u ovom
tekstu koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.
Pristupnikom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na
natječaj, zajedno sa svim prilozima.
Pristupnici koji ispunjavaju uvjete, podložni su provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua, a ako ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti,
smatra se da su povukli prijavu na natječaj.
Pristupnik koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na
natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za
ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su se u
prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim
uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj

(https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403)
te da su na testiranju ostvarili najbolje rezultate.

Prijava na natječaj s dokumentacijom dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička
cesta 35, 21 000 Split. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni
da Filozofski fakultet u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i
dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o
zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12. – pročišćeni tekst) i Opće Uredbe EU 2016/679.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti
pozvani na dopunu prijave.
Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Split, Poljička cesta 35, s
naznakom za natječaj, a najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja. U prijavi je potrebno obvezno
navesti radno mjesto za koje se prijavljuje te točnu e-adresu za kontakt i telefon.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem.
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