
Sveučilište Sjever 
objavljuje 

 
    NATJEČAJ 

 
Za prijem u radni odnos kako slijedi: 

1. Jednog službenika na radnom mjestu III. vrste -  stručni referent, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu, probni rad od dva mjeseca; 

 
Uvjeti: Za prijem u radni odnos pod točkom 1. pristupnici moraju zadovoljiti uvjete: 
- SSS društvenog, ekonomskog ili tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima, poznavanje jednog stranog jezika, poznavanje rada na osobnom računalu. 
Prednost:  iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja, iskustvo rada u studentskoj 
službi. 
 
Prijava: Uz tekst prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti: 
- životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis staža 
HZMO), dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta (iskustvo na odgovarajućim poslovima, poznavanje jezika, 
poznavanje rada na osobnom računalu), presliku domovnice i rodnog lista, 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). 
 
Natječaj 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 pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja ne smatraju 
se kandidatom prijavljenim na natječaj.  
Za pristupnike po natječaju, a koji ispunjavanju formalne uvjete, može se provesti provjera znanja, 
sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih 
provjera pristupnici su im obvezi pristupiti, jer će se u protivnom smatrati da su odustali od prijave na 
natječaj.  
Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja, ili poništiti 
natječaj djelomično ili u cijelosti. 
Obavijest o izabranim kandidatima javno će biti objavljena na internetskoj stranici Sveučilišta Sjever 
www.unin.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 i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. 
U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo 
te dokaz da je pristupnik nezaposlen. 
 
Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se/šalju na adresu: Sveučilište 
Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31/B, 42000 Varaždin, s naznakom: »Za natječaj«. 
Na natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
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