SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Zagreb, Ivana Lučića 5
Na temelju članka 12. Statuta, Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

ADMINISTRATOR NA PROJEKTU „Opremanje Regionalnog centra za laboratorijska istraživanja
u hidrodinamici – izvedbena faza“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) na
Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehnologiju, na određeno vrijeme (do kraja trajanja projekta), s
punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci ‐ 1 izvršitelj/ica
Prema planu projekta zadaće administratora su:
‐ administrativno vođenje projekta
‐ pripremu financijskih izvještaja te izvještaja o napretku na projektu
‐ komunikacija sa posredničkim tijelima
‐ sudjelovanje u izradi stručnih i analitičkih materijala u području projekta
‐ arhiviranje dokumentacije projekta
‐ sudjelovanje u promociji, vidljivosti i ostalim informativnim aktivnostima projekta
‐ praćenje i primjenu zakonskih i drugih propisa u području djelatnosti
‐ sudjelovanje u pripremi i provjeri dokumentacije za provođenje projektnih nabava
UVJETI
Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju
ispunjavati sljedeće uvjete:
- visoka stručna sprema (VSS)
- radni staž ‐ najmanje 3 godine
- poznavanje pripreme i analize financijskih izvještaja
- visoka razina organizacijskih vještina uz orijentaciju na rezultate i rokove
- visoka razina organizacijskih i komunikacijskih vještina
- visoka razina govornog i pisanog hrvatskog jezika
- visoka razina govornog i pisanog engleskog jezika
- izvrsno poznavanje rada na računalu (MS office)
- motiviranost i sposobnost za samostalan i timski rad
- sistematičnost i točnost.
Prednost će imati pristupnici koji pokažu:

-

poznavanje administriranja projekata financiranih iz europskih strukturnih i
investicijskih fondova, uključujući izvještavanje s financijskog i/ili pravnog aspekta
iskustvo u pisanju ili vođenju projekata financiranih iz europskih ili nacionalnih
fondova

Pristupnici su obvezni uz pisanu prijavu dostaviti: životopis, ispravu o završenom školovanju, dokaz o
radnom iskustvu (presliku radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i dokaz o državljanstvu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam 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‐administrator ORCHID''.
O rezultatu natječaja pristupnici će dobiti obavijest.

