Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje

NATJEČAJ
za izbor
1.

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom području:
Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Drvna tehnologija, znanstvenoj grani: drvno tehnološki procesi, na
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za procesne tehnike - 2 izvršitelja.

2.

nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom području:
Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Drvna tehnologija, znanstvenoj grani: organizacija proizvodnje, na
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organizaciju proizvodnje – 1 izvršitelj.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju, podatke o
znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, popis radova, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge
države.
3.

zaposlenika na radno mjesto III. vrste tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,
uz probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj
Uvjeti: IV. stupanj srednje šumarske škole – šumarski smjer, vozačka dozvola pasivno znanje stranog jezika,
poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office), položen vozački ispit B kategorije
Uz prijavu pristupnici na natječaj dužni su priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika), uvjerenje o
nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika), presliku osobne iskaznice ili domovnice, potvrdu ili ispis
iz ektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, te
vlastoručno potpisanu izjavu – izričiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na
službenoj stranici Šumarskoga fakulteta.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom
natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj
pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje
prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom
natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i
pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.
Rok za prijavu na natječaj je 30 dana za radna mjesta pod 1. i 2. , a 8 dana za radno mjesto pod 3., od dana
objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta za koje se
kandidat prijavljuje, šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000
Zagreb.
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj pristupnici pristaju da Šumarski fakultet koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u
prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s
odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.
U svakom trenutku pristupnici mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo
brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte dpirsljin@sumfak.hr
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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