Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje

NATJEČAJ
za izbor
A. nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom
području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Biologija, znanstvenoj grani: ekologija, na
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za šumarsku genetiku, dendrologiju i
botaniku - 1 izvršitelj.
nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom
području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Šumarstvo, znanstvenoj grani: šumarske
tehnologije i menadžment, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za
šumarske tehnike i tehnologije – 1 izvršitelj.
Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta moraju ispunjavati uvjete
utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i na njemu utemeljenim
propisima. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti: životopis, presliku dokaza o stečenom
akademskom stupnju, podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, popis radova, presliku
domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, strani državljani dužni su priložiti i dokaz o
znanju hrvatskog jezika (napredna razina).
B. radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu
„Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog
područja Hrvatske (FirGroDin)“ znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje:
Šumarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj.
Uvjeti propisani čl. 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, akademski stupanj
doktora znanosti u znanstvenom polju šumarstvo, odlično poznavanje rada na računalu, znanje
engleskog jezika (napredna razina).
Dodatni uvjeti: sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, međunarodnim konferencijama,
objavljeni radovi, motiviranost za znanstveno usavršavanje, vještine komunikacije i prezentacije,
samostalnost, organiziranost i savjesnost uz spremnost na suradnju i timski rad, usavršavanje
(znanstveno ili stručno) u međunarodnim školama.
Uz pisanu prijavu prilaže se: životopis, dokaz o stečenom stupnju doktora znanosti u polju
šumarstvo (preslik), popis znanstvene i stručne djelatnosti, dokaz o radu na znanstvenim projektima
(potvrda s nazivom projekta, trajanje projekta, ime i prezime voditelja projekta, potpis voditelja –
izvornik), motivacijsko pismo, dokaz o znanju engleskog jezika, ostali prilozi kojima se dokazuju
dodatni uvjeti, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države, strani državljani dužni su
priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Kandidat će se odabrati na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora onih kandidata koji
zadovoljavaju tražene uvjete, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem e-adrese koju iskažu
u prijavi.
C. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik u Uredu za
međunarodnu suradnju u, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, s probnim radom
u trajanju od pet mjeseci - izvršitelj.
Stručni uvjeti:
- magistar inženjer šumarstva,urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša ili drvne tehnologije
- znanje engleskog jezika
- izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata (MS
Office); naglasak na naprednom korištenju Excela
- znanje rada u velikim bazama podataka – prednost
D. radno mjesto III. vrste – radnik u šumarstvu na Nastavno-pokusnom šumskom objektu
Zalesina, na određeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom vremenu uz probni rad od tri
mjeseca - 1 izvršitelj.

Uz prijavu pristupnici na natječaj pod C. i D. dužni su priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi
(preslika), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika), presliku osobne
iskaznice ili domovnice, dokaz o poznavanju engleskog jezika (samo pod C.), 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 (m/ž) 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 A. i B., a 8 dana za radna mjesta pod C. i
D., 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 23, 10000 Zagreb.
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica
Fakulteta.
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