
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
MEDICINSKI FAKULTET 

raspisuje  
 

NATJEČAJ 
za obavljanje poslova  

 

1. Radno mjesto I vrste – Stručni suradnik – administrativni suradnik (m/ž) – na projektu “Biomedicinsko 
istraživačko središte Šalata - BIMIS” – jedan izvršitelj. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom do kraja projekta tj. do 31.12.2022 godine., uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 
Uvjeti:  
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, 
  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
 sveučilišni studiji iz područja tehničkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski 
 studij iz područja tehničkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima, završen 
 preddiplomski i diplomski studij iz područja biomedicine i srodno 
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu 
- računalna pismenost na naprednom nivou 
- minimalno jedna godina radnog iskustva te minimalno godinu dana iskustva u provedbi projekata  
  financiranih iz EU izvora. 
  Očekuju se odlične komunikacijske i organizacijske vještine te izvrsnost u timskom radu. 

Prednost će imati kandidati s iskustvom u provedbi infrastrukturnih projekata i javnom nabavom. 
 
2. Radno mjesto Stručni referent III vrste – (m/ž) na poslovima ventilacije, klimatizacije i grijana s  radnim 
mjestom u Odsjeku za izgradnju i održavanje – jedan izvršitelj. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom,  uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca. 
Uvjeti: 
SSS/KV, strojarski smjer 
3 godine iskustva na poslovima ventilacije, klimatizacije i grijanja. 
 
3. Radno mjesto IV vrste (m/ž)- pomoćnik pri obdukciji na teret Posebnih prihoda i s radnim mjestom u Zavodu 
za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na 
određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) 
mjeseca. 
Uvjeti: 
- završena osmogodišnja škola 
- kandidat ne smije imati averziju prema mrtvim tijelima 
  

Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti: 
 - zamolbu 
 - životopis   
 - dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja  
 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi 
na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i 
potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana računajući od dana objave u 
Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kadrovska služba, 10000 Zagreb, 
Šalata 3. 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
 
Odluka o izboru biti će objavljena na internetskoj stranici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 


