Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Svetošimunska 23, 10000 Zagreb raspisuje

NATJEČAJ
za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Zavodu za
nastavno-pokusne šumske objekte, na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci, u punom radnom
vremenu.
Stručni uvjeti:
- diplomski sveučilišni studij šumarskog smjera
- jedna godina radnog iskustva
- znanje engleskog jezika
- izvrsno znanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih
alata (MS Office); naglasak na naprednom korištenju Excela
Ostali uvjeti:
- vozačka dozvola B kategorije
Od kandidata očekujemo:
- sklonost timskom radu i otvorenoj komunikaciji
- smisao za analizu podataka
- spremnost na suradnju, posvećenost detaljima i organiziranost
Uz prijavu pristupnici na natječaj (m/ž) dužni su priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi
(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 (m/ž) da se obavijest o rezultatu
natječaja objavi na službenoj stranici Šumarskoga fakulteta
Pristupnikt (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi pristupnik ostvario to pravo dužan je u prijavi
priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te
dokaz da je nezaposlen.
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana 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.
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

