Institut za turizam, Zagreb, na temelju odluke Znanstvenog vijeća Instituta za turizam, a u skladu s
člankom 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 52. Statuta Instituta,
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih
znanosti – polje ekonomija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom u trajanju
od 8 sati tjedno (financirano vlastitim sredstvima Instituta). Prednost prilikom odabira imat će
pristupnici sa iskustvom objavljivanja radova u vodećim znanstvenim časopisima s područja turizma
(mjereno faktorom odjeka) i iskustvom rada na znanstvenim i stručnim projektima iz menadžmenta
turizma.
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane čl. 41. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju.
Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
1. životopis,
2. presliku diplome akademskog stupnja doktora znanosti
3. presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje
4. bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti kojima se dokazuje iskustvo
rada na znanstvenim i stručnim projektima iz područja turizma
Pored navedenih uvjeta od pristupnika se traži potpuna osposobljenost za rad na PC-u u Windows
okruženju i pripadajućim standardnim programima, kao i napredno znanje hrvatskog, engleskog i
njemačkog jezika u govoru i pismu.
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj priložiti
rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko
obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
Agencije za znanost i visoko obrazovanje (https://www.azvo.hr/hr/medunarodne-aktivnosti/uredenic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnim prilozima treba poslati u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim
novinama u zatvorenim omotnicama na adresu: Institut za turizam, 10000 Zagreb, Vrhovec 5, s
naznakom: »za natječaj – znanstveni suradnik«.
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora
pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

