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

N A T J E Č A J 

za radno mjesto 

 

Stručni suradnici na projektu (redni broj 6) „Inovativna hrvatska rješenja za globalnu automobilsku 
industriju“ na Katedri za toplinsku obradu i inženjerstvo površina pri Zavodu za materijale, na 
određeno vrijeme (do kraja trajanja projekta), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u 
trajanju do najviše 6 mjeseci - 2 izvršitelja/ice. 
 
UVJETI 

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

- završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij, polje strojarstva (VSS), 

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 

- poznavanje rada na računalu (poznavanje osnovnih uredskih alata), 

- znanje rada u CAD programima Catia, SolidWorks, AutoCAD (barem jednom od navedenih), 

- poznavanje alatnih materijala, principa toplinske obrade i metoda inženjerstva površina, 

- poznavanje alatnih strojeva, obradnih sustava s naglaskom na obradu odvajanjem čestica. 

 

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 tri mjeseca). 

 

U pisanoj prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke: osobno ime i prezime, datum i 
mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i e-adresu te naziv radnog mjesta za koje podnose 
prijavu. Napomena: u prijavi obavezno navesti redni broj natječaja. 

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 - redni broj 6''. 

O rezultatu natječaja pristupnici će dobiti pisanu obavijest. 


