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OSOBNE INFORMACIJE

Pavletić Pegi
Corrado Ilijassich 3, 51000 Rijeka (Hrvatska)
0912266551
pegi.pavletic@gmail.com
Skype pegi.pavletic.

RADNO MJESTO NA KOJE SE
PRIJAVLJUJETE

Voditelj ureda za znanost pri Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci

RADNO ISKUSTVO
01/07/2012–01/09/2012

Farmaceutski tehničar, stručna praksa
Privatna zdravstvena ustanova: Ljekarna Mira Đukić, Ana- Marija Đukić, Rijeka (Hrvatska)

18/12/2013–18/12/2014

Farmaceutski tehničar
ZU: Ljekarna Pablo, Baštijanova 26, Rijeka (Hrvatska)
U ZU: Ljekarna Pablo, odrađen je staž, u trajanju od 12 mjeseci, s ciljem izobrazbe za struku:
farmaceutski tehničar. Stručni ispit za farmaceutskog tehničara položen je u svibnju 2015.g.

01/07/2015–30/05/2016

Osoblje multipleksa, studentski posao
BLITZ, Cinestar multipleks d.o.o., Rijeka (Hrvatska)

01/06/2015–danas

Promotor proizvoda
Podravka d.d., Rijeka (Hrvatska)

06/09/2013–31/12/2015

Plesačica mjuzikla: "Legenda Ružice Grada", Zagrebačkog gradskog kazališta
Komedija
Zagrebačko gradsko kazalište Komedija, Zagreb (Hrvatska)
Radno iskustvo obuhvaća stvaralački i kreativni proces u plesnoj skupini "Ri-dance" u Rijeci, uz
treninge i suradnju s Andreom Kopri i Deanom Kopri kao idejnim začetnicima mjuzikla, glumačkom i
pjevačkom postavom kazališta Komedija, kao i s make-up, frizerskim te krojačkim timovima kazališta.
Uloga za koju sam dobila poziciju jest vila u Ružica gradu.

01/10/2013–01/06/2014

Rad u udruzi Delta, Rijeka
Udruga Delta, Rijeka (Hrvatska)
U udruzi Delta, nekoliko mjeseci radila sam kao ispomoć u pripremi "Dana akcije", kao jedan od
voditelja timova srednjoškolaca u realizaciji učeničkih ideja i projekata. Rad je obuhvaćao
kontaktiranje stranaka i firmi na području grada Rijeke, ugovaranje različitih aktivnosti i događaja,
volontiranja i sl. Također, radom sam obuhvatila i nazdor srednjoškolaca za vrijeme samoga
događaja, izoštravanje organizatorskih i voditeljskih sposobnosti te rad s profesionalcima.

14/03/2016–16/03/2016

Promotor
Douglas parfumerije d.o.o., Rijeka (Hrvatska)
Posao obuhvaća dijeljenje nagrada u sklopu "kola sreće" te promociju Douglas parfumerije u sklopu
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nagradnog ciklusa.
06/07/2016–28/07/2016

Team leaderica sekcije: "Kulturne i društvene aktivnosti" Europskih Sveučilišnih
Igara 2016 Zagreb- Rijeka
Europske Sveučilišne Igre Zagreb-Rijeka 2016, Rijeka (Hrvatska)
Obnašala sam funkciju voditelja grupacije od 25 volontera u službi tima odgovornog za kulturnodruštvene aktivnosti ESI 2016 u Rijeci. Moje glavne zadaće jesu bile: koordinacija volontera, podjela
zadataka, izrada rasporeda, pisanje i predavanje izvještaja, upisivanje satnica, provjera i regulacija
marketinških rješenja,rastavljanje marketinške opreme, priprema i postavljanje signalizacije, izrada
vizualnih rješenja kulturno-društvenih aktivnosti i provjera, fizički poslovi u Lounge sektoru tijekom
dana, odgovorna osoba za sportaše i volontere na večernjim događanjima, izrada i podjela bonova,
organizacija turističkog brodića, djelovanje na manifestacijama kulturne prirode: puštanje lampiona,
predstave, tattoo večeri (...), održavanje redovitih sastanaka tima s volonterima i članovima
organizacije, komunikacija s attache, marketing i info point timom, transport marketinških materijala,
podjela promo materijala, rješavanje problema unutar tima, prijedlog rješenja...

01/04/2016–01/06/2016

Demonstrator na predmetu: "Analitička kemija"
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Rijeka (Hrvatska)
Poslovi demonstratora: priprema i provjera standardnih otopina i reagensa, nadzor rada studenata,
ispravljanje studentskih izvještaja i koordinacija istih, priprema i izvođenje pokaznih vježbi, kontrola i
analiza rezultata...

01/06/2016–danas

Radnik u tvrtci Hennes & Mauritz
Hennes & Mauritz, Rijeka (Hrvatska)

OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
01/09/2009–20/05/2013

Srednja stručna sprema: Farmaceuski/ka tehničar/ka
Srednja škola: Medicinska škola u Rijeci, Rijeka (Hrvatska)

01/10/2014–danas

Student Odjela za Biotehnologiju
Integrirani preddiplomski i diplomski studij: Biotehnologija i istraživanje lijekova; pri Sveučilišnim
odjelima u Rijeci: Odjel za Biotehnologiju, Rijeka (Hrvatska)
Do sada sam stekla praktična i teorijska znanja iz područja kemije: bioanorganska kemija, opća
kemija, organska kemija, analitička kemija, biokemija; osnove fizike i rada na računalu vezanoga uz
struku ( statistika, informatika); stanična i molekularna biologija... Utemeljen način pisanja i vođenja
laboratorijskog dnevnika, pribora i posuđa, pripreme otopina i njihovo razrjeđivanje; preračunavanje
koncentracija i slično. Analitički postupci dokazivanja supstanci, denaturacije proteina i određivanje
aminokiselinskog sastava; rad na uređajima: UPLC , high pressure liquid chromatography ,
spektrofotometar, rotacijski uparivač, mješalica, sušionik, vortex mješalica, craddle mješalica...
Tijekom ljetnih mjeseci sudjelovala sam na projektu određivanja kakaovca u čokoladi dobivenoj iz
tvornice čokolade Barry Calebot, te sam rezultate prezentirala na Kongresu prehrane u organizaciji
Medicinskog fakulteta Rijeka.

01/10/2010–danas

Alumni predstavnik Hrvatske, Europske Unije i Europe za GLOBE
projekt
Globe project international, Rijeka (Hrvatska)
Tijekom srednjoškolskog obrazovanja učlanjena sam kao učenik u projekt GLOBE ( Global Learning
and Observation for the Benefit of the Environment), te sam tijekom tri godine savladavala znanja iz
područja hidrologije, tla, atmosfere, mapiranja područja, biopokrova; uz rad u laboratoriju Komunalnog
društva: "Vodovod i kanalizacija Rijeka" kao mentorske kompanije. U sklopu rada stečene su vještine
laboratorijskog određivanja pH (pH metrom), elektronegativnosti (konduktometrom), kisika, klorida,
nitrata, saliniteta na području spoja Rječine i Mrtvoga kanala. Iz rada su iznikla dva projekta:
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Istraživanje kvalitete vode rijeke Rječine, kao 1.kvalitete voda i "Kvaliteta vode Mrtvog kanala i
mogućnosti revitalizacije"; 2012/2013.g. Radom na potonjem projektu, stekla sam titulu: GLOBE
Alumni Europe: Croatia, te sam narednu godinu radila na ostvarenju novih projekata u Medicinskoj
školi u Rijeci, u suradnji s prof.dr. Holjević; kao mentor učenicima III.godine usmjerenja: sanitarni
tehničar/tehničarka. Ove godine obnašam funkcije voditelja GLOBE projekta iz područja atmosfere i
hidrologije pri Odjelu za biotehnologiju; te mentorsku poziciju voditelja GLOBE hidrološkog projekta pri
Medicinskoj školi u Rijeci.
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

engleski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C2

C2

C2

C2

C2

Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske
vještine

Posjedujem vještine rada u timu, ali i pojedinačno. Često sam vodila različita događanja i imala javne
nastupe te uglavnom bez ikakvih poteškoća provodim slične aktivnosti. Volim učiti i stjecati nova
znanja i trudim se biti jasna, izražajna, komunikativna, nasmijana i pozitivna. Volim interirati s ljudima u
pisanom i usmenom obliku i razmjenjivati iskustva. Također, lako se prilagođavam okolnostima koje se
mogu pojaviti.
Tijekom godina, vodila sam ili organizirala sljedeća događanja:
- 2010, 2011, 2012.g. vodila sam Svečanu sjednicu za dan Medicinske škole u Rijeci
- Od 2010- 2014.g. vodila sam različite projekte u sklopu GLOBE projekta u Medicinskoj školi u Rijeci,
uz unos podataka o mjerenjima vode, tla, zraka, atmosfere, zapažanja oblaka... Držala sam stručna
predavanja, edukacije i radionice na temu određivanja kvalitete vode
-2012 i 2013.g. sudjelovala sam na "Danu akcije", udruge Delta u Rijeci ( 2012.g. sudjelovala sam kao
kapetan učeničke ekipe, a 2013.g. kao mentor srednjoškolskim timovima, te suorganizator
srednjoškolskog projekta i njegov rukovodioc)
-2012 i 2013.g. bila sam kapetan srednjoškolskog GLOBE tima, te sam samostalno preuzela
odgovornost za provedbu mjerenja, unos podataka i projektiranje idejne zamisli projekta o održivom
razvoju užeg centra grada Rijeke.
- pod mojim vodstvom, 2013.g. tim GLOBE Medicinske škole u Rijeci osvojio je drugo mjesto na
međužupanijskom, prvo mjesto na državnom te treće mjesto na svjetskom natjecanju iz područja
hidrologije
- 2015.g. bila sam predstavnik Odjela za Biotehnologiju na danu otvorenih vrata riječkih Sveučilišnih
odjela, te predstavnik organizatorskog dijela natjecanja Tetragon, u ime domaćina. Vodila sam tim
osnovnoškolaca tijekom natjecanja i objave rezultata
- 2013-2016.g. bila sam dio kreativnog i koreografskog umjetničkog tima mjuzikla: "Legenda Ružice
Grada", Andree i Deana Kopri, u suradnji sa Zagrebačkim gradskim kazalištem Komedija
- 2016.g. bila sam predavač na danima otvorenih vrata Odjela za Biotehnologiju; odgovorni student za
provedbu praktičnog djela događanja ceremonije ( pokus pod nazivom: "jodni sat"); te službeni
ocjenjivač dijela natjecanja Tetragon, u području kemije, s temom: "reduktivni i nereduktivni šećeri"
- Ove godine, tijekom srpnja, sudjelovala sam kao volonter i team leader na poziciji visoke
odgovornosti: voditelj tima za kulturne i društvene aktivnosti, gdje sam rukovodila grupaciju od 25
volontera
- Organizator sam team buildinga za firmu u kojoj sam zaposlena
- Voditeljica sam projekata: Case study natjecanje Odjela za biotehnologiju, GLOBE projekta pri
Odjelu za biotehnologiju, Brucošijada Sveučilišnih odjela
- Pomoć pri organizaciji večernjeg programa Ribroo 2016 kampa
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Moje poslovne vještine uključuju rad u timu ili samostalno, upotrebu informatičkih programa,
prezentacijske i literarne sposobnosti, održavanje čistoće radnog mjesta, točnost, iskrenost,
povjerljivost, odgovornost u radu. Također, u radu u laboratoriju sam precizna, trudim se raditi čim
bolje, produktivnije i učinkovitije. Volim otkrivati nova znanja koja mi mogu pomoći u radu u budućnosti
i kritike prihvaćam kao prijedloge za poboljšanje. Volim biti vedra u radu i poticati dobro raspoloženje;
te sam kreativna i smatram da estetika treba pratiti funkcionalnost. Savjesno preuzimam odgovornost
za sve spektre svojeg djelovanja, ili djelovanja pod mojim naputcima, a vjerujem kako spretan i
koordiniran tim može biti produktivan, kako u lakšim aspektima posla, tako i u zahtjevnijim.

Digitalna kompetencija

SAMOPROCJENA

Obrada
informacija

Komunikacija

Stvaranje
sadržaja

Sigurnost

Rješavanje
problema

Samostalni korisnik Samostalni korisnik Samostalni korisnik Samostalni korisnik Samostalni korisnik
Informacijsko-komunikacijske tehnologije - tablica za samoprocjenu

Vozačka dozvola

B

DODATNE INFORMACIJE
Volonterski rad

12 godina za redom volontiram za grad Rijeku, na manifestacijama "Europskog tjedna mobilnosti", u
programu: "Dan bez auta", u kojemu sam koordinator timova djece predškolskog, osnovnoškolskog i
srednjoškolskog uzrasta. Moj je zadatak natjecateljima postavljati startne brojeve i iste nakon
natjecanja sakupiti (romobilijada, biciklijada, trčanje...), te osigurati svim sudionicima diplome i
uručivanje priznanja najboljima. Također, sudjelujem u osiguravanju terena i koordinaciji sportskog
događaja.
Od srednje škole sudjelujem u humanitarnim akcijama Crvenoga Križa u Rijeci, te sam sudjelovala na
danima otvorenih vrata srednje Medicinske škole u Rijeci, kao predstavnik strukovnog usmjerenja
obrazovnog profila: farmaceuski tehničar/tehničarka. Često su održavana različita predavanja,
edukacije građana i predstavljanje neomedicinskih rješenja građanstvu, kao i prikaz praktičnih modela
samoliječenja u sklopu takvih događanja.
Tijekom 2015.g. volontirala sam na matičnoj visokoobrazovnoj ustanovi kao vodič i predstavnik Odjela
za biotehnologiju u zgradi Sveučilišnih odjela na Kampusu tijekom manifestacije: "Dan otvorenih
vrata" te "Tetragon" natjecanja, gdje sam vodila i koordinirala srednjoškolski tim gimnazije iz Karlovca.
Moja je obveza bila pratiti dnevne obaveze tima i uskladiti ih s obrazovnim sadržajima koji su se na
fakultetu odvijali; uz prezentaciju vlastitog visokoobrazovnog usmjerenja.
Kao dio GLOBE tima, volontirala na poziciji Alumni mentora u srednjoj Medicinskoj školi u Rijeci; uz
pauzu tijekom 2014./2015.g.
Za vrijeme akademskog obrazovanja, volontirala sam na sportskim događanjima u organizaciji Grada
Rijeke i Primorsko-Goranske županije, te na Europskim Sveučilišnim Igrama.
Volontiram na različitim događanjima Udruge Studenata Biotehnologije Rijeka, čija sam
dopredsjednica, kao i na događanjima koja su u organizaciji fakulteta. Uz navedeni volonterski rad,
koordinator sam demonstratorskog tima predmeta: "Analitička kemija", te volontiram u laboratoriju
Analitčke kemije u slobodno vrijeme.

Uloga u akademskoj zajednici
Odjela za biotehnologiju

Trenutno na fakultetu obnašam nekoliko funkcija. Dopredstavnik sam generacije 2014/2015. u
studentskom vijeću Odjela za biotehnologiju. Također, dio sam povjerenstva za kvalitetu sveučilišta,
izabrana 2015. akademske godine na mandat od ukupno tri godine trajanja. Sudjelujem u provedbi i
konačnoj analizi povratnih informacija studenata o kolegijima, putem anketa, te ravopravno sudjelujem
u izglasavanju odluka koje se donose na fakultetu; a dio su razvojnog procesa s ciljem poboljšanja
kvalitete odjela. Također, dio sam stegovnog vijeća Odjela za biotehnologiju, te sudjelujem u
odlukama i pravnim postupcima koji se pokreću na fakultetu, a unutar su ovlasti istoga vijeća; u
slučaju prekršajnih djela počinjenih na štetu Odjela od strane studenata.
Dio sam volonterskog tima sveučilinog odjela kojem pripadam. Dopredsjednica sam Udruge
Studenata Biotehnologije Rijeka, predstavnica sam Odjela za Biotehnologiju pri Studentskom Zboru
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Sveučilišta u Rijeci, voditeljica sam tri projekta pri navedenom fakultetu. Predstavnica sam
preddiplomskih studija pri Zboru Odjela za biotehnologiju.
Postignuća

1. TIJEKOM SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
- Osvojeno treće mjesto na međužupanijskom GLOBE natjecanju 2012.g. u Labinu, u kategoriji
hidrologije, istraživanje hidroloških komponenata i kvalitete vode Rječine
- Sudjelovanje na državnom GLOBE natjecanju 2012.g., u Labinu, u kategoriji hidrologije, istraživanje
hidroloških komponenata i kvalitete vode Rječine
- Osvojeno drugo mjesto na međužupanijskom GLOBE natjecanju 2013.g. u Labinu, u kategoriji
hidrologije, istraživanje hidroloških komponenata i kvalitete vode Rječine u usporedbi s vodom
Mrtvoga Kanala i mogućnostima revitalizacije
-Osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju GLOBE, 2013.g., u Zadru, u kategoriji hidrologije,
istraživanje hidroloških komponenata i kvalitete vode Rječine u usporedbi s vodom Mrtvoga Kanala i
mogućnostima revitalizacije
- Osvojeno treće mjesto na internacionalnom natjecanju GLOBE, 2013.g., na sveučištu Maryland,
država Maryland, u sveukupnom zbiru, istraživanje hidroloških komponenata i kvalitete vode Rječine
u usporedbi s vodom Mrtvoga Kanala i mogućnostima revitalizacije
- Osvojena nagrada Oskar znanja za izuzetno postignuće na internacionalnom natjecanju
- Osvojena nagrada primorsko-goranske županije za postignuća na internacionalnom i državnom
natjecanju
- Uručena priznanja grada Rijeke, za postignuća u kategoriji srednjih škola, na državnom i
internacionalnom natjecanju
- Osvojeno prvo mjesto na prvom natjecanju farmaceutskih tehničara, 2013.g. uz uručeno priznanje i
zlatnu medalju
- Priznanje za sudjelovanje u aktivnostima debatnoga kluba Medicinske škole u Rijeci
- Održana razna stručna i obrazovna predavanja u Komunalnom društvu: "Vodovod i kanalizacija",
Rijeka; GLOBE meetingu u Poreču, 2014.g., te na manifestacijama srednje škole
- Osvojena nagrada za najbolju učenicu generacije 2012.g.
-Osvojena nagrada za najbolju maturanticu generacije i najbolju učenicu škole, 2014.g.
-Osvojena nagrada: "Ponos škole", za uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja i postignute
rezultate
- osvojena priznanja za sudjelovanje u radu plesne udruge: "Ri-dance" iz rijeke te sudjelovanje na
manifestacijama humanitarnih karaktera; događanjima grada Rijeke, Novigradskom proljeću,
prezentaciji rada udruge na završnim svečanim produkcijama
- Sudjelovanje na Danu akcije, u organizaciji grada Rijeke kao učenik, 2013.g.

2.POSTIGNUĆA ZA VRIJEME PAUZE IZMEĐU SREDNJOŠKOLSKOG I AKADEMSKOG
OBRAZOVANJA
-Vođenje srednjoškolskog tima Dana akcije kao volonter u službi Udruge Delta, koji je osvojio prvo
mjesto u kategoriji srednjoškolskih projekata
- Član udruge "Ri-dance ", Rijeka, te sudjelovanje na manifestacijama PMZ Kaplan, humanitarnim
događanjima i događanjima grada Rijeke, Novigradskom proljeću i rad na mjuziklu "Legenda Ružice
Grada"
- Alumni voditelj srednjoškolskog tima Medicinske škole u Rijeci

3. POSTIGNUĆA DO SADA U AKADEMSKOM OBRAZOVANJU
- Izabrana kao dopredsjednik generacije u vijeću studenata
-Izabrana za poziciju na Odjelu za Biotehnologiju, i potvrđena od strane studentskog zbora i zbora
Odjela za Biotehnologiju, na čelu s pročelnicom dr.sc. A.Radojčić- Badovinac: predstavnik studenata u
povjerenstvu za kvalitetu, u trajanju od minimalno dvije godine
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- Izabrana za poziciju na Odjelu za Biotehnologiju, i potvrđena od strane studentskog zbora i zbora
Odjela za Biotehnologiju, na čelu s pročelnicom dr.sc. A.Radojčić- Badovinac:predstavnik studenata u
sudbenom vijeću, u trajanju od minimalno tri godine
- Volonter na Odjelu i voditelj natjecanja Tetragon, kao studentski reprezentativac te sudjelovanje na
"Festivalu znanosti 2015.g."
- Sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju u popularizaciji znanosti, "FameLab", na Sveučilištu u
Rijeci, 2015.g.
- Finalist i sudionik državnog "FameLab" natjecanja 2015.g. u Zagrebu
- Položen državni stručni ispit za obrazovni profil: "farmaceutski/a tehničar/tehničarka"
- Volonter na Odjelu za biotehnologiju i stručni ocjenjivač ispita iz područja kemije na srednjoškolskom
natjecanju "Tetragon", u sklopu Festivala znanosti 2016.g.
- Izvođač prezentacijskog djela aktivnosti na danima otvorenih vrata Odjela za Biotehnologiju, 2016.g.;
kao laboratorijski praktikant za izvedbu pokusa naziva: "jodni sat"
- Stručni predavač dana Odjela za biotehnologiju, 2016.g. s temom "Druga strana boja",
19.04.2016.g.
- Sudjelovanje na Case study natjecanju u organizaciji Jadran Galenskog Laboratorija Rijeka, 2016.g.
na temu izrade novog lijeka u vidu kreativnog rješenja
- Sudjelovanje na Case study državnom natjecanju na projektu iz područja menadžmenta, 2016.g.; za
poslovni slučaj koji dodjeljuje "Novartis" kompanija
- Sudionik projekta "World in the city" u sklopu AIESEC-a Rijeka, 2016.g.- ljetni semestar
- Volonter Europskih sveučilišnih igara 2016.g. na različitim aktivnostima promocije događaja
- Team leader na Europskim Sveučilišnim Igrama u Rijeci, za sekciju kulturnih i društvenih aktivnosti
- Swapshop leader tima učenika srednjih škola; s temom: "Determination of water quality", na
Summer School of Science u Požegi, u kolovozu 2016.g.
- Sudjelovanje na Hrvatskom Olimpijskom Danu, 10.rujna 2016.g., kao volonter i član informativne
sekcije
- Organizator nezavisnih kulturno-društvenih aktivnosti za različite izvore: volontere EUG-a 2016.,
H&M...
- Član AIESEC Rijeka tima, u sklopu grupacije Business Development, za akademsku godinu
2016/2017.
-Jedna od organizatora Brucošijade Sveučilišnih odjela, 2016.g.
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