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

NATJEČAJ 
za radno mjesto 

 

Istraživača na projektu “Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem 
za necestovne pokretne strojeve“ (šifra projekta KK.6.2.1.01.0001) financiranom iz strukturnih fondova, 
na Katedri za motore i vozila, u Zavodu za motore i transportna sredstva, na određeno vrijeme (do kraja 
projekta), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci - 1 izvršitelj/ica. 

Prema planu projekta zadaće novog istraživača su: 

Sudjelovanje u istraživačkim i razvojnim djelatnostima na projektu što obuhvaća pomoć tehničkim 
koordinatorima u projektnim aktivnostima vezanima uz pripremne radove za rekonstrukcije zgrade 
(građevinski radovi, instalacijski radovi), montaže (ugradnja i montaža opreme), logistikom, 
inženjeringom, odabirom i nabavom mjerne opreme te njenom ugradnjom i pripremom za ispitivanje. 
Osim navedenog 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: 

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, 
područje strojarstva / brodogradnje / zrakoplovstva (ili srodnih tehničkih fakulteta), 

- doktorat znanosti iz tehničkog područja (prema zahtjevima projekta), 

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 

- poželjno dobro poznavanje rada na računalu (poznavanje uredskih alata MS Office i CAD 
programa npr. AutoCAD, SolidWorks, CATIA), 

- poželjno iskustvo u administriranju projekata, 

- 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 (preslike diploma), 

˗ 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.  

Stručne sposobnosti pristupnika koji ispunjavaju obvezne uvjete natječaja po potrebi će se provjeriti 
pisanom provjerom znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje planiranih poslova na tom radnom mjestu. 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu 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 – Istraživač - NRLE''. 

O rezultatu natječaja pristupnici će dobiti pisanu obavijest. 


