SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Horvaćanski zavoj 15, 10 000 Zagreb
tel.: 01/3658-666, fax.: 01/3634-146
e-mail: dekanat@kif.hr, url: www.kif.unizg.hr
OIB: 25329931628

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor
1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT ili POSLIJEDOKTORAND u području
društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta (predmet
RITMIČKA GIMNASTIKA) na sveučilišnom studiju kineziologije.
2. jednog zaposlenika na radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA INVESTICIJE I EU PROJEKTE
Ugovor o radu za radno mjesto pod rednim brojem:
1. zasniva se na određeno vrijeme (do povratka na rad zaposlenice s rodiljnog dopusta).
2. zasniva se također na određeno vrijeme na rok od godinu dana s mogućnošću naknadnog
produženja;
Uvjeti za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent ili poslijedoktorand utvrđeni su
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i općim aktima Kineziološkog fakulteta.
Uvjeti za izbor za radno mjesto stručni suradnik za investicije i EU projekte: završen diplomski
(dodidplomski) sveučilišni studij društvenih ili humanističkih znanosti, profesionalno znanje najmanje
dva svjetska jezika (jedan obvezno engleski), aktivno znanje rada na računalu i 3 godine radnog iskustva
na istim ili sličnim poslovima.
Prijave na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem:
1. podnose u roku od 30 dana,
2. podnose se u roku od 8 dana
od objave natječaja.
Uz prijavu je potrebno priložiti za radno mjesto pod rednim brojem:
1. kraći životopis, presliku diplome o završenom studiju i stečenom stručnom ili akademskom
nazivu ili akademskom stupnju doktora znanosti, popis objavljenih znanstvenih i stručnih
radova, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), a strani državljani i dokaz o znanju
hrvatskog jezika (napredna razina);
2. kraći životopis, preslik diplome o završenom studiju i stečenom akademskom ili stručnom
nazivu, dokaz o aktivnom znanju stranih jezika i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6
mjeseci).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
O rezultatima izbora svi pristupnici biti će obaviješteni najkasnije u roku od 10 dana po završetku
izbora.

