
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 

Zagreb, Ivana Lučića 5 
 
 
Na temelju članka 12. Statuta, Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisuje 
 
 

N A T J E Č A J 

za radno mjesto 

 

Vodeći istraživač na projektu “Istraživanje i razvoj nanostrukturiranih tvrdih metala za 
razvoj novih proizvoda (NANO-PRO)“ (šifra projekta KK.01.2.1.01.0079) financiranom iz 
Europskih strukturnih i investicijskih fondova, na Katedri za materijale i tribologiju, u Zavodu 
za materijale, na određeno vrijeme (do kraja projekta), s punim radnim vremenom, uz uvjet 
probnog rada u trajanju od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica. 
 
OPIS POSLA 

- sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima, 
- sudjeluje u istraživačkim i razvojnim djelatnostima na istraživačkim i razvojnim 

projektima. 
- vodi skupinu istraživača, 
- obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje određuje voditelj projekta. 

 

UVJETI 

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju 
ispunjavati sljedeće obvezne uvjete: 

- VSS,  
- najmanje sedam godina radnoga staža ili četiri godine nakon stjecanja doktorata 

znanosti, 
- doktorat iz područja mjeriteljstva i nanostrukturiranih tvrdih metala 
- iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova ili projekata financiranih iz drugih izvora 
 
Uz pisanu prijavu, pristupnici trebaju dostaviti: 

˗ životopis, 

˗ dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome), 

˗ dokaz o radnom iskustvu (presliku radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrdu o 
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje), 

˗ dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice), 

˗ uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca), 

˗ bibliografija - popis radova i projekata 

 

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 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 - Vodeći istraživač“. 

O rezultatu natječaja pristupnici će dobiti pisanu obavijest. 


