
 

 
 
 
 
 

O B A V I J E S T 
 

o završenom postupku zapošljavanja prema Natječaju za zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač za područje društvene znanosti, polje 

ekonomija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za privremeno odsutnu 

zaposlenicu od 27. siječnja 2021. 

 

 

 

 Međimursko veleučilište u Čakovcu raspisalo je Natječaj za zapošljavanje jednog izvršitelja 

(m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač za područje društvene znanosti, polje 

ekonomija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za privremeno odsutnu 

zaposlenicu KLASA: 119-01/21-01/01, URBROJ: 2109-63-02-21-01 od 27. siječnja 2021.. Natječaj je 

obavljen u ''Narodnim novinama'', dnevnom listu ''Večernji list'', na službenom internetskom 

portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, stranicama HZZ-a, oglasnoj ploči i 

internetskoj stranici Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.  

 

Stručno vijeće na svojoj 32. sjednici donijelo Odluku o izabiru mr. sc. Željka Blagusa u 

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavača u području društvenih znanosti, polje 

ekonomija.  
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