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POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA  
I GOVORA SUVAG  

KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10  

10000 ZAGREB  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 80  ZAGREB, 25.4.2017  

VIŠI/A INFORMATIČKI/A REFERENT/ICA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1466727  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 25.4.2017  

 
Natječaj vrijedi do: 3.5.2017  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska  

 
Ostale informacije:  

http://www.hzz.hr/


Opis poslova: 
- sudjeluje u obavljanju jednostavnijih poslova koji se odnose na izgradnju računalne mreže, 
izgradnju infrastrukture, implementaciju projekata vezano za računalne mreže, 
- sudjeluje u obavljanju jednostavnijih poslova administriranja računalne mreže, uspostavljanju, 
praćenju i mjerenju protoka podataka, 
- sudjeluje u izgradnji jednostavnijih programskih rješenja, 
- sudjeluje u obavljanju poslova upisivanja podataka u računalne baze podataka, 
- sudjeluje u održavanju računalnog sustava i mreže, 
- sudjeluje u pružanju manje složenih oblika pomoći korisnicima informatičkih resursa (računala, 
mreže, programska rješenja), 
- sudjeluje u obavljanju poslova pripreme, kontrole i distribucije dokumentacije potrebne za 
djelovanje informatičkog sustava, 
- sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na optimiziranje mrežnog prometa, dodavanje i 
oduzimanje prava pristupa službenika i namještenika mrežnim resursima, 
- sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na omogućavanje i upravljanje pristupom 
službenika i namještenika sadržaju Interneta, na pridjeljivanje mrežnih resursa računalnoj opremi, 
- sudjeluje u pripremanju materijala (unos i obrada tekstova, slika, grafičkih prikaza, audio i video 
zapisa i sl.) za tiskanje i prezentaciju, 
- sudjeluje u obavljanju informatičkih i drugih tehničkih poslova vezanih uz izdavačku djelatnost, 
organiziranju i praćenju realizacije tiskarskih  poslova, 
- sudjeluje u unošenju rezultate istraživanja, 
- obavlja i druge stručne poslove po nalogu ravnatelja/ice, zamjenika/ice ravnatelja/ice, 
pomoćnika/ice ravnatelja/ice, voditelja/ice odjela i voditelja/ce službe. 
U obzri dolazi prediplomski studij, prvostupnik/ca tehničke struke, smjer informatika. 
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala. 
Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, presliku rodnog lista, presliku domovnice, dokaz o 
stručnoj spremi i elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom 
radnom stažu.  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG  

 
Kontakt: pismena zamolba: Ulica kneza Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb  

 
 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:  

ZLATA BOTIĆ  

ZAGREB, 25.4.2017  

 


