
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 

Zagreb, Ivana Lučića br. 5 
 
na temelju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/14-03/330; Urbroj: 380-031/039-15-8, 
 

r a s p i s u j e 
 

N A T J E Č A J 
za popunu radnog mjesta 

 
1. Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, položaj I. vrste/Voditelj Službe za vanjsku suradnju 

  

- 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 
mjeseci 
Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici moraju ispunjavati sljedeće 
uvjete: 

- završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti (ili VSS) 

- najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima pripreme ili provedbe EU projekata 
- iskustvo u prethodnoj procjeni i evaluaciji projekata 
- aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru 
- aktivno znanje rada na računalu 

 
2. Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, položaj I. vrste/Voditelj Službe investicija, 

održavanja i sigurnosti 
 

- 1 izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 
mjeseci 
Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici moraju ispunjavati sljedeće 
uvjete: 

- završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij građevinarstva (ili VSS) 
- najmanje dvije godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima 
- iskustvo u održavanju građevinskih objekata, ostale građevinske infrastruktura te pripadajućih 

instalacija (struja, voda, plin i KGH sustavi) 
- organizacijske  sposobnosti 
- aktivno znanje rada na računalu uz poznavanje CAD programa 
- aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru 

 
3. administrativni referent, za rad u časopisu ''FAMENA'' 

 

- 1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s pola radnog vremena 
Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici moraju ispunjavati sljedeće 
uvjete: 

- srednja stručna sprema 
- iskustvo u administriranju časopisa 
- poznavanje strojarske i brodograđevne struke 
- aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru 
- aktivno znanje rada na računalu 

 

Pristupnici su obvezni uz pisanu prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja: životopis, 
dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu i radnom iskustvu i dokaz o državljanstvu. 
 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatu natječaja pristupnici će dobiti 
obavijest. 
 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. 
 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 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 - radno mjesto 
pod rednim brojem ____.'' 


