SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i prijam
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste –
zaposlenik na pokušalištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, na neodređeno vrijeme u
punom radnom vremenu.
Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne
novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.).
Kandidati su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završeno trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i
- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta agrobiotehničkih
znanosti Osijek www.fazos.unios.hr naveden je opis poslova za radno mjesto III. vrste zaposlenik na pokušalištu.
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
- životopis,
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
- dokaz o državljanstvu,
- potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za
mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
- potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi
odgovarajući dokaz o radnom iskustvu i
- popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu
provedbe natječaja.
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu, potpunu i
vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka, Kandidati natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja
pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek www.fazos.unios.hr
Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu
na natječaj i neće se smatrati kandidatima.
Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od (8) dana
od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
www.fazos.unios.hr na kojem će biti objavljena informacija o provedenom postupku i
odabranom kandidatu.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem
kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme
trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji
način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate
ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja
na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju
je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole koji je
objavljen
na
mrežnoj
stranici
Fakulteta
agrobiotehničkih
znanosti
Osijek
http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/natjecaji/ kojom kandidat daje privolu da se svi njegovi
osobni podatci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe
natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU)
2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od
objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet
agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom
"prijava na natječaj-zaposlenik na pokušalištu".

DEKAN
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

Osijek, 13. veljače 2020.
KLASA: 112-02/20-01/03
URBROJ: 2158-94-02-20-01

OPIS RADNOG MJESTA
22a. Ostala radna mjesta III. vrste (zaposlenik na pokušalištu)
(ostala radna mjesta III. vrste – zaposlenik na pokušalištu)
-

obavljanje poslova na pripremi tla, njezi i žetvi usjeva,
njega usjeva i studentskog sortimenta te briga oko pokusa na pokušalištima,
fizički poslovi na održavanju pokusnih površina, pripremi tla, njezi i žetvi usjeva,
pomoć pri mjerenjima i drugim poslovima obrade i njege pokusnog bilja ili životinja,
vođenje jednostavnih evidencija i provedba jednostavnih poslova pri provedbi pokusa,
skupljanje uzorka, pripremanje materijala i opreme za pokuse, ispitivanja i analize,
pomaže u pripremanju praktične nastave na pokusnim površinama, kao i materijala za
vježbe,
obavlja tehničke poslove pri izvođenju pokusa pod nadzorom voditelja projekta,
vodi dnevnik o radu i rezultatima rada,
održavanje pokusnih površina i drugih površina na pokušalištima,
prijenos, prijevoz, utovar i istovar materijala vezano uz stručni, istraživački i nastavni
rad,
redovno održavanje i jednostavni popravci strojeva, oruđa i alata,
rad s poljoprivrednom mehanizacijom,
održavanje zaštićenih prostora na pokušalištu,
briga o redu i čistoći u radnim prostorima i održavanje i uređenje okoliša pokušališta,
obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja ustrojbene jedinice, prodekana i dekana
Fakulteta,
za svoj rad odgovara voditelju ustrojbene jedinice i dekanu Fakulteta.

Uvjeti: SSS, trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
Radno iskustvo: jedna godina na istim ili sličnim poslovima
Broj izvršitelja: dva

