
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za izbor 

1.  dva mlada istraživača u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu 

„Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje (Bio4Feed)“, na 

određeno vrijeme  u punom radnom vremenu, do isteka razdoblja provedbe projekta  

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za projekte, za rad na 

projektu „Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje 

(Bio4Feed)“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do isteka razdoblja provedbe 

projekta  

3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i 

visokog obrazovanja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu iz znanstvenog područja 

Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije (zamjena za bolovanje) 

4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za tehnologiju voća i povrća.  
 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 
127/17.).  
Kandidati natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:  

1. završen diplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg znanstvenog područja i polja (područje 

Biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija ili biotehnologija; područje Tehničkih znanosti, 

polje kemijsko inženjerstvo; područje Prirodnih znanosti, polje kemija)   

2. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (3,5 i više na preddiplomskom i diplomskom 
studiju)  

3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu 

4. odlično poznavanje rada na računalu 
 

Dodatno će se vrednovati: 
1. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u polju prehrambene 

tehnologije 
2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim 

konferencijama.  
 
Kandidati natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj moraju dostaviti:  

1. životopis  
2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju 
3. ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij 
4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo) 
5. popis radova i radovi (ako je primjenjivo) 
6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli 

u inozemstvu 
7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za 

jezike (B2) za strane državljane. 
8. popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe   

natječaja.  
 
Obrazac za prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) objavljen je na mrežnoj 
stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Dokumentacija se predaje u dva 
primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu. 

http://www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji


 
Kandidati natječaja pod točkom 2. moraju ispunjavati i slijedeće uvjete : 

- završen dodiplomski/diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, polja ekonomija ili 
pravo 

- poznavanje rada na računalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata (obrada teksta, 
tablični kalkulator, web-tehnologija) 

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. 
Prednost pri zapošljavanju imati će kandidati s iskustvom rada na poslovima projekt administratora ili projekt 
menadžera, na projektima financiranim iz fondova EU i ostalih izvora.  
 

Uz prijavu na natječaj kandidati pod točkom 2. su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju: 
1. životopis 
2. izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom odgovarajućem dodiplomskom/diplomskom  

sveučilišnom studiju 
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu 
4. potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski 

zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne stariju od dana objave ovog natječaja 
5. popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe   

natječaja.  
 

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji 
naveden je opis poslova za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za projekte.  
 
Kandidati natječaja pod točkom 3. moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – 
pročišćeni tekst i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kandidati moraju imati završen dodiplomski sveučilišni studij 
prema ranije važećim propisima ili diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja i polja za koje se 
kandidat bira i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili objavljena najmanje tri (3) stručna rada.  Statuti i 
Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim 
stranicama Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-
fakultetu/dokumenti. 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati natječaja su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 6. – Prijava na 
natječaj za izbor u stručno zvanje i stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja. Obrazac 6. objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr/index.php/o-
fakultetu/natjecaji. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u 
elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu. Za kandidate strane državljane potrebno je priložiti dokaz o 
poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju 
izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske 
kvalifikacije. 
 

Kandidati natječaja pod točkom 4.  moraju imati završenu srednju školu kemijske ili prehrambene struke, 
poznavati rad na računalu i znati engleski jezik. 

Uz prijavu na natječaj kandidati  su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju: 
1. životopis 
2. izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju kemijske ili 

prehrambene struke 
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu 
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4. potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi 
Hrvatski  zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne stariju od dana objave ovog 
natječaja 

5. popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe 
natječaja. 

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji 
naveden je opis poslova za radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik. 
 
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se 
samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu 
na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju 
i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.  
 
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 natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na 
natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i 
vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
www.ptfos.unios.hr/index.php/o-fakultetu/natjecaji. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili 
razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.  
 
Kandidati natječaja pod točkom 1. i pod točkom 3. Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju u roku 
od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-
tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj za asistenta za  
rad na projektu “, odnosno „Prijava na natječaj  za stručnog suradnika (zamjena za bolovanje). 
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.  
 
Kandidati natječaja pod točkom 2. i pod točkom 4.  Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju u roku 
od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-
tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj za stručnog 
suradnika za rad na projektu“, odnosno „Prijava na natječaj za tehničkog suradnik “.  
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana njegova 
dovršetka.  
 
Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti popunjen i potpisan obrazac Privole koji je objavljen na 
mrežnoj stranici Fakulteta  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).  
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 
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