
NN 73/2021 (30.6.2021.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet

Klasa: 602-04/21-08/07

Urbroj: 2186-73-04-21-1 od 28. VI. 2021. (3636)

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ
1. za izbor jednog suradnika (m/ž) u stručno zvanje i radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i

visokog obrazovanja iz znanstvenog područja: tehničke znanosti, polje: rudarstvo, naa i geološko inženjerstvo, na
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za hidrotehniku Geotehničkog fakulteta (napredovanje)

2. za izbor jednog suradnika (m/ž) u stručno zvanje i radno mjesto I. vrste – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i

visokog obrazovanja iz znanstvenog područja: tehničke znanosti, polje: rudarstvo, naa i geološko inženjerstvo, na
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za geotehniku Geotehničkog fakulteta (napredovanje).

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03,
105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) te čl. 81. Statuta Geotehničkog fakulteta.

Obvezni uvjeti (pod 1. i. 2.): pristupnici trebaju imati završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij ili VSS, najmanje 5
godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika te najmanje 3 objavljena stručna rada vezana uz
struku i znanstveno područje u kojem se biraju, iskustvo u radu sa studentima i poznavanje rada sa soverom Aquifer Test
(za natječaj pod 1.) odnosno rad u programu AutoCAD i sustavu Merlin (Moodle) (za natječaj pod 2.)

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti: životopis pristupnika s njegovim potpisom (najviše jedna
kartica teksta – jedna puna stranica), podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, preslike diploma o
odgovarajućoj stručnoj spremi ili rješenje o priznavanju inozemne visoko školske kvali�kacije za one pristupnike koji su
kvali�kaciju stekli u inozemstvu, popis i separate radova, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom
stažu i dokaz o državljanstvu.

Prijavu i dokumentaciju potrebno je dostaviti i na CD-u.

Oni pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema
Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno
tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. tog Zakona. Poveznica na popis dokaza za
ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju https://branitelji.gov.hr.

Postupak izbora provest će se sukladno Pravilniku o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na
Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rezultat natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj
stranici Fakulteta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Sveučilište u Zagrebu,

Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin.
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