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

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor
1. Jednog zaposlenika na radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNJIČAR (prema Uredbi o
nazivima radnih mjesta u javnim službama: radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar) u
Centru za bibliotečno-informacijsku i izdavačku djelatnost Kineziološkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu.
2. Jednog zaposlenika na radno mjesto VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA OBJEKTA I
OPREME (prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova: radno
mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste) u Odjelu za tehničke poslove Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Ugovor o radu za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR zasniva se na određeno vrijeme (do
povratka na rad zaposlenice s rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta).
Ugovor o radu za radno mjesto VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA OBJEKTA I OPREME
zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uvjeti za izbor:
a) za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
 završen diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
knjižničarskog usmjerenja ili neki drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij i dopunski diplomski studij knjižničarstva,
 položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 aktivno znanje dva svjetska jezika u govoru i pismu (jedan obvezno engleski),
 aktivno znanje rada na računalu i u programima MS Office paketa,
 poznavanje osnova informatologije, komunikologije, dokumentalistike,
menadžmenta i metodologije znanstveno-istraživačkog rada,
 2 godine radnog iskustva.
b) za radno mjesto VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA OBJEKTA I OPREME:
 SSS (četverogodišnja) tehničkog smjera ili završen sveučilišni ili stručni studij (ili
bivši dvogodišnji dodiplomski studij za stjecanje VŠS) tehničkog ili društvenog
smjera,
 aktivno znanje rada na računalu i u programima MS Office paketa;
 aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 1 godina radnog iskustva.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja.
Uz prijavu potrebo je priložiti: kraći životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi i radnom iskustvu,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, a za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR
potrebno je priložiti i dokaz o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
O rezultatima izbora svi pristupnici biti će obaviješteni putem Internet stranice Fakulteta najkasnije u
roku od tri dana po donošenju odluke o izboru.

