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

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor
1. Jednog zaposlenika na radno mjesto VODITELJA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE
SLUŽBE;
2. Jednog zaposlenika na radno mjesto KNJIŽNIČARA.
Radni odnos za oba radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri
mjeseca.

Uvjeti za izbor zaposlenika na radno mjesto:
1. Voditelja financijsko-računovodstvene službe
-

završen sveučilišni ili stručni diplomski studij (bivši četverogodišnji dodiplomski studij
za stjecanje VSS) ekonomskog smjera
ili
završen sveučilišni odnosno stručni preddiplomski studij (bivši dvogodišnji
dodiplomski studij za stjecanje VŠS) ekonomskog smjera;

-

aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

-

poznavanje rada na računalu i u programima MS Office paketa;

-

najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja financijskoračunovodstvenim poslovima.

2. Knjižničara
- završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih
znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva;
- položen stručni ispit za knjižničara (ukoliko izabrani kandidat nema položen stručni
ispit dužan ga je položiti u roku od 2 godina od dana zasnivanja radnog odnosa);
-

aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

-

poznavanje rada na računalu i u programima MS Office paketa.

Uz prijavu na natječaj za jedno i drugo radno mjesto potrebno je priložiti: kraći životopis,
dokaz o završenom studiju i stečenom stručnom odnosno akademskom nazivu, uvjerenje o
nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, dokaz o stečenom radnom iskustvu, a za radno mjesto
Knjižničara i dokaz o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave na natječaj podnose se na navedenu adresu u roku od 10 dana po objavi natječaja.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o izboru.

