
 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, na temelju članaka 48. – 52. Statuta 

fakulteta raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

A) za izbor zaposlenika na radno mjesto I. vrste: 

 

1. stručni savjetnik – sistem inženjer – (administrator poslužitelja i mreža), na neodređeno vrijeme – 

jedan izvršitelj (m/ž) – na pola radnog vremena. 

Uvjeti pod točkom A) 

– visoka stručna sprema (VSS odnosno završen preddiplomski i diplomski studij) računalnog, 

elektrotehničkog ili informatičkog smjera 

– najmanje tri godine radnog iskustva nakon završenog studija u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci 

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu. 

Pristupnici koji ispunjavaju uvjete pod točkom A) bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti. 

 

B) za izbor zaposlenika na Položaj I. vrste 

 

1. Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica – Urednik časopisa 'Food Technology and Biotechnology' na 

neodređeno puno radno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž) 

Uvjeti pod točkom B) 

- VSS odnosno magistar struke iz područja biotehničkih znanosti 

- obvezno je prethodno radno iskustvo u izdavačkoj djelatnosti znanstvenih časopisa 

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu 

- znanje rada na računalu i napredno služenje Internetom 

- poznavanje rada u bazama podataka vezanih uz znanstveno izdavaštvo 

Pristupnici koji uđu u uži izbor pod točkom B) bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti. 

 

 

 

 

 



 

C) za izbor zaposlenika na Položaj I. vrste  

 

1. Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica –Voditelj pravnih i općih poslova na neodređeno puno 

radno vrijeme – jedan izvršitelj (m/ž) 

Uvjeti pod točkom C) 

- VSS pravne struke 

- najmanje 2 godine prethodnog radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu 

- znanje rada na računalu 

- poželjno je prethodno radno iskustvo u sustavu znanosti i visokom obrazovanju 

- poželjno je specijalističko obrazovanje u području javne nabave i radno iskustvo u provođenju 

postupaka javne nabave 

- poželjno je da kandidati imaju položen pravosudni ispit 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

1. životopis  

2. presliku domovnice 

3. presliku diplome o završenom studiju  

4. presliku radne knjižice 

5. presliku svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu pod C) 

6. presliku uvjerenja o završenom specijalističkom obrazovanju iz područja javne nabave pod C) 

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu Fakulteta: Pierottijeva 6, 10000 

Zagreb. 

Natječaj je otvoren 15 dana od objave u Narodnim novinama. 

 
 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


