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POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA  
I GOVORA SUVAG  

KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10  

10000 ZAGREB  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 249  ZAGREB, 27.12.2016  

KNJIŽNIČAR/KA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1414645  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: 2 smjene  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 27.12.2016  

 
Natječaj vrijedi do: 4.1.2017  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat  

http://www.hzz.hr/


 
Radno iskustvo: Nije važno  

 
Ostale informacije:  

Opis poslova: 
- sudjeluje u organiziranju i vođenju poslovanja Knjižnice u skladu s pozitivnim propisima, te 
naredbama i naputcima ravnatelja/ice Poliklinike, zamjenika/ice ravnatelja/ice, pomoćnika/ice 
ravnatelja/ice i voditelja/ice odjela,  
- sudjeluje u obavljanju poslova knjižničara za Osnovnu školu SUVAG sukladno pozitivnim 
propisima, 
- sudjeluje u obavljanju složenih stručnih poslova vezane uz područje rada knjižnice, 
- sudjeluje u radu na bibliografiji i dokumentaciji o znanstvenim i stručnim programima na razini 
odjela i Poliklinike, 
- sudjeluje u cjelokupnom poslovanju i radu u knjižnici Poliklinike,  
- sudjeluje u obavljanju svih poslova u svezi nabave za potrebe knjižnice,  
- sudjeluje u vođenju izdavačke djelatnosti ustanove, u pripremi i organizaciji Verbotonalnih 
seminara i drugih oblika edukacije stručnjaka u zemlji i inozemstvu te u realizaciji znanstvenih i 
stručnih skupova u organizaciji Poliklinike, 
- obavlja i druge stručne poslove po nalogu ravnatelja 
Potrebna zvanja:  
- VSS/ završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 
60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je 
stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili 
završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka 
stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih 
predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, dokaz o 
stručnoj spremi, elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom 
radnom stažu, te uvjerenje da se protiv natjecatelja ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 
mjeseci.  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG  

 
Kontakt: pismena zamolba: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, 10000 Zagreb  

 
 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:  

ZLATA BOTIĆ  

ZAGREB, 27.12.2016  

 


