Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje

NATJEČAJ
za prijem zaposlenika u radni odnos na:
položajno radno mjesto II. vrste - voditelj pododsjeka u Tajništvu (m/ž), interni naziv:
voditelj javne nabave, 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine uz probni rad od tri
mjeseca, u punom radnom vremenu.
Uvjeti:
 preddiplomski sveučilišni ili stručni studij pravnog, ekonomskog ili drugog
odgovarajućeg smjera
 poznavanje rada na osobnom računalu,
 poznavanje engleskog jezika
 najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Prednost:
 posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. životopis (navesti kontakt podatke)
2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava
uvjete za izbor na odgovarajuće radno mjesto
3. dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
HZMO-a)
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
5. dokaz o posjedovanju važećeg certifikata u području JN (preslika certifikata) – nije
uvjet
6. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti
spolova N.N. 116/03).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji
zadovoljavaju formalne uvjete.
Nekompletne i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje
prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se na adresu: Sveučilište
u Zagrebu Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.
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 kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetske stranice
Šumarskoga fakulteta (www.sumfak.unizg.hr).
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