U Gospiću, 21. studenog 2018.
Klasa: 131-02/18-02/04
Ur.broj: 2125/61-02-18-1Gospić
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16 raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos kako slijedi:
1. Dva izvršitelja/izvršiteljice u suradničkom ili nastavnom zvanju od asistenta do višeg predavača, područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. Jednog izvršitelja/izvršiteljice u suradničkom ili nastavnom zvanju od asistenta do profesora visoke škole,
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
3. Jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto položaja I. vrste – rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj
službi, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, probni rad od šest mjeseci
4. Jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto položaja II. vrste – voditelj (šef) ispostave, na neodređeno
vrijeme u punom radnom vremenu, probni rad od tri mjeseca
Uvjeti:
Za prijem u radni odnos pod točkama 1. i 2. pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola RH propisane Odlukom o
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja te uvjete Statuta Veleučilišta
„Nikola Tesla“ u Gospiću.
Prednost pod točkom 2.: nastavno i radno iskustvo u području financija, računovodstva, turizma i/ili javne nabave.
Za prijem u radni odnos pod točkom 3. pristupnik/pristupnica mora zadovoljiti uvjete: završen diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS stečena sukladno propisima koji su ranije bili na snazi. Napredno
poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz
područja općih, kadrovskih i tehničkih poslova, vođenja evidencija te izrade i provedbe akata i programa odnosno
istim ili sličnim poslovima.
Prednost: iskustvo rada u javnim ustanovama, posebno iz područja visokog obrazovanja.
Za prijem u radni odnos pod točkom 4. pristupnik/pristupnica mora zadovoljiti uvjete: završen preddiplomski
sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij ili VŠS stečena sukladno propisima koji su ranije bili na snazi. Dobro
poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima iz
područja vođenja evidencija te izrade i provedbe akata i programa odnosno istim ili sličnim poslovima.
Prednost: iskustvo rada u javnim ustanovama, posebno iz područja visokog obrazovanja.
Prijava:
Uz tekst prijave na natječaj pristupnici su za točke od 1. i 2. dužni priložiti:
- životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu,
- presliku domovnice odnosno dokaznu javnu ispravu o državljanstvu kandidata države članice Europske unije,
- presliku odgovarajuće diplome,
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju (ako ga posjeduje),
- presliku važećeg izbora u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje (ako ga posjeduje),
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički ispis staža HZMO),
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2 – za strane državljane).
Pristupnici koji nemaju odgovarajući valjani izbor u nastavno ili naslovno-nastavno zvanje, kao i pristupnici kojima je
takav izbor istekao trebaju priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za odgovarajući izbor u zvanje, i to:
- popis radova i preslike onih radova koji su relevantni za izbor u zvanje ili potvrda o zastupljenosti radova u
relevantnim bazama podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb,
- potvrdu o održanoj nastavi na visokoškolskim ustanovama,
- potvrde o održanim javnim predavanjima, ako ih posjeduju,

- ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje.
Pristupnici na natječaj dužni su svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u u
PDF-u u jednom dokumentu.
Natječaj po točkama 1. i 2. je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Uz tekst prijave na natječaj pristupnici su po točkama 3. i 4. dužni priložiti: životopis s podacima o radnom iskustvu,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis staža HZMO), dokaz o ispunjavanju
traženih uvjeta (iskustvo na odgovarajućim poslovima, dokaz o poznavanju stranog jezika, dokaz o poznavanju rada
na osobnom računalu), presliku domovnice odnosno dokaznu javnu ispravu o državljanstvu kandidata države članice
Europske unije, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2 – za strane državljane).
Pristupnici na natječaj dužni su svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku na CD-u ili DVD-u u
PDF-u u jednom dokumentu.
Natječaj po točkama 3. i 4. je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
***
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u
natječaju. Pristupnici koji nisu poslali pravovodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz
natječaja ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj, niti će se obavještavati o rezultatima
natječaja.
Za pristupnike po natječaju za točke 3. i 4., a koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se
testiranje u obliku pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog
mjesta te usmeno testiranje i intervju. Navedenom testiranju pristupnici su obvezni pristupiti, a u
protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Veleučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja, ili
poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
Obavijest o izabranom kandidatu javno će biti objavljena na internetskoj stranici Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću
http://www.velegs-nikolatesla.hr te se dan objave smatra danom dostave obavijesti pristupnicima.
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse na temelju kojih
ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim
uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja (https://gov.hr/mojauprava/
hrvatski-branitelji/zaposlavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni i daju privolu Veleučilištu „Nikola Tesla“ u
Gospiću za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s
prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se/šalju na adresu: Veleučilište „Nikola
Tesla“ u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16, 53000 Gospić s naznakom: »Za natječaj« i s naznakom točke natječaja.
Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
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