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Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je 6. studenog 2020.
godine Natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – u
stručnom zvanju stručni suradnik i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu
znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja
biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti za rad na projektu „Naturavita – Provedba
istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost
7.2.) – Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune - Grupa
1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja“ na
određeno vrijeme od 34 mjeseca s punim radnim vremenom na Odjelu za biologiju u sastavu
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Zavodu za ekologiju voda.
U tekstu javnog natječaja navedeno je da pristupnici osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu
(NN 93/14, 127/17, 98/19.) trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu sa Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ispunjavati dodatne kriterije: imati vozačku
dozvolu B kategorije, iskustvo u terenskom radu, uzorkovanju, pripremi trajnih preparata i analizi
slatkovodnog fitoplanktona i fitobentosa.
Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – u stručnom zvanju
stručni suradnik i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika na određeno vrijeme od 34
mjeseca u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj, utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije
i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja. Kandidati koji nisu pravovremeno dostavili potpunu
dokumentaciju i/ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, isključeni su iz daljnjeg postupka.
Pristupnica, Katarina Peharda koja je pravovremeno dostavila potpunu dokumentaciju, te koja
ispunjava formalne uvjete iz natječaja poziva se na razgovor/intervju pred Povjerenstvom.
Razgovor/intervju pred Povjerenstvom održat će se 14. prosinca 2020. godine u Uredu pročelnice
na Odjelu za biologiju, 2. kat, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek u 9 sati.
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