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 projektu “ADRION NEORION - Promotion of green maritime technologies and
new materials to enhance sustainable shipbuilding in Adriatic Ionian Region“ (šifra projekta 0620-01-1)
financiranom iz strukturnih fondova, na Katedri za konstrukciju plovnih objekata, Zavoda za
brodogradnju i pomorsku tehniku, na određeno vrijeme (do kraja projekta), s punim radnim vremenom,
uz uvjet probnog rada u trajanju do najviše 6 mjeseci - 2 izvršitelja/ice.
Prema planu projekta zadaće novog stručnog suradnika su:
Pomoć voditelju projekta u provedbi projekta, odnosno u projektnim aktivnostima povezanim s
administrativnim poslovima, pripremom izvještaja, pripremom i provedbom postupaka javne
nabave, vidljivošću i promocijom projekta te ostalim aktivnostima u provedbi projekta.
UVJETI
Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati
sljedeće obvezne uvjete:
˗ završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s
područja brodogradnje, strojarstva ili srodnog tehničkog fakulteta
˗ aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
˗ dobro poznavanje rada na računalu (poznavanje osnovnih uredskih alata MS Office i CAD
programa),
˗ poželjno prijašnje iskustvo rada na europskim projektima,
˗ poželjna vozačka dozvola B kategorije,
˗ sklonost timskom i projektnom radu.
Uz pisanu prijavu i dokaze o ispunjavanju gore navedenih obveznih uvjeta, 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 tri mjeseca).
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.
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 NEORION''.
O rezultatu natječaja pristupnici će dobiti pisanu obavijest.

