SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Zagreb, Ivana Lučića 5

Na temelju članka 12. Statuta, Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisuje

NATJEČAJ
Za radno mjesto

STRUČNI SURADNIK NA PROJEKTIMA „Fostering diffusion of Heating & Cooling technologies using the
seawater pump in the Adriatic-Ionian Region – SEADRION“ i „Promoting innovative nEtworks and cLusters
for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands – PELAGOS“ financiranim iz
programa Interreg ADRION i interreg Mediteran, te ostalim projektima na Katedri za energetska postrojenja i
energetiku, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, na određeno vrijeme (do kraja trajanja
projekata), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju do najviše 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica
UVJETI
Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće
uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij, područje ekonomije (magistar ekonomije), odnosno prijašnji sveučilišni dodiplomski studij (VSS,
diplomirani ekonomist),
- aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- najmanje 4 mjeseca sudjelovanja u programima međunarodne mobilnosti,
- odlično poznavanje rada na računalu (poznavanje osnovnih uredskih alata MS Office),
- poželjno iskustvo u administriranju projekata,
- poželjno iskustvo u izradi tehničkih ili financijskih izvještaja,
- poželjna vozačka dozvola B kategorije,
- sklonost timskom i projektnom radu.
Uz pisanu prijavu pristupnici trebaju dostaviti:
˗
životopis,
˗
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
˗
dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
˗
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).
Navedena dokumentacija, koju pristupnici prilažu dostavlja se u neovjerenoj preslici. Prije konačnog odabira
kandidata, Fakultet zadržava pravo zatražiti izvornike na uvid.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Stručne sposobnosti pristupnika koji ispunjavaju obvezne uvjete natječaja po potrebi će se provjeriti provjerom
znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od objave natječaja.
Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, p.p. 102, s naznakom ''za
natječaj - stručni suradnik SEADRION''.
O rezultatu natječaja pristupnici će dobiti pisanu obavijest.

