
SVEUČILIŠTE  U SPLITU 

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU 

raspisuje 

NATJEČAJ 

 

za radno mjesto voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj 

službi za održavanje i sigurnost zgrade – položaj I. vrste - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom. 

  

Uvjeti: 

- VSS, dipl. ing. elektrotehnike ili dipl. ing. strojarstva 

- poznavanje jednog svjetskog jezika 

- poznavanje rada na računalu 

- radno iskustvo u struci: pet (5) godina  

 

Pored gore navedenih uvjeta prednost imaju kandidati koji su položili stručni ispit iz područja 

zaštite od požara i ispit za obavljanje poslova ispitivača za obavljanje pregleda i ispitivanje 

mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama. 

 

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, presliku 

diplome, presliku osobne iskaznice, potvrdu ili elektronički zapis o radnom iskustvu (izdaje 

HZMO) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.  

 

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Osobe koje 

ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi 

pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.  

(https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403) 

 

Prijavom na natječaj kandidate su izričito suglasni da Sveučilišna knjižnica u Splitu može 

koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno 

zakonskim propisima. 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju uvjete može se provesti intervju te 

provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. U slučaju provedbe 

navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su 

odustali od natječaja. 

 

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je 

navedeno u natječaju. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama 

preporučeno poštom na adresu: Sveučilišna knjižnica u Splitu, Ruđera Boškovića 31, 21000 

Split, s naznakom „Za natječaj – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – ne otvaraj“. 

 

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istom roku. Priložena 

dokumentacija se ne vraća kandidatima. 

 

KLASA: 612-04/20-01/442 

URBROJ: 2181-121-01-20-01 

U Splitu,  10. 07. 2020. 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

