Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor
jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent u znanstvenom
području: Biotehničke znanosti, polje: Šumarstvo u Zavodu za šumarsku genetiku,
dendrologiju i botaniku, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju.
Uvjet: završen sveučilišni diplomski studij šumarstva ili urbanog šumarstva zaštite prirode i
okoliša s prosječnom ocjenom 3,50 ili više.
Dodatni kriteriji: izvrsne ocjene i znanje iz dendrološke grupe predmeta, znanje stranih jezika,
priznanja, nagrade, stipendije i slično.
Uz prijavu treba priložiti: vlastoručno potpisanu zamolbu, životopis, preslike diploma ili
uvjerenje o diplomiranju ili rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one
pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena preddiplomskog i
diplomskog studija, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju
hrvatskog jezika.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako
na oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Šumarskom fakultetu kao voditelju
zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u
prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja
natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.
Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat
prijavljuje, šalju se poštom ili dostavljaju osobno 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.
O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem službene internetske stranice
Fakulteta u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.
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