
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU 

                  Zagreb, Vrbik 8 

raspisuje 

NATJEČAJ 

1. Nastavna zvanja i radna mjesta 
 
 

a) jedan izvršitelj/ica za izbor u  nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika – ugovor o radu na neodređeno vrijeme  
 

b) jedan izvršitelj/ica za izbor u  nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača, za područje tehničkih 
znanosti, polje temeljne tehničke znanosti  – ugovor o radu na neodređeno vrijeme  
 

c) jedan izvršitelj/ica za izbor u  nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti,  
polje strojarstvo – ugovor o radu na neodređeno vrijeme  
 

d) jedan izvršitelj/ica za izbor u  nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika – ugovor o radu na neodređeno vrijeme  
 

e) jedan izvršitelj/icu za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto profesora visoke škole u području tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, ugovor o radu na neodređeno vrijeme   
 

f) jedan izvršitelj/ica za izbor u  nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, 
polje računarstvo – ugovor o radu na neodređeno vrijeme (za grupu kolegija Ugrađeni sustavi i arhitektura 
računala) 
 

g) jedan izvršitelj/ica za izbor u  nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika – ugovor o radu na neodređeno vrijeme  
 

h) jedan izvršitelj/ica za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača, za područje tehničkih 
znanosti, polje računarstvo – ugovor o radu na neodređeno vrijeme 
 

i) jedan izvršitelj/ica za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača, za područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti -  ugovor o radu na neodređeno vrijeme 
 

j)  jedan izvršitelj/ica za izbor u  nastavno zvanje i radno mjesto predavača, za  područje tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika – ugovor o radu na neodređeno vrijeme  
 

 
2. Naslovna nastavna zvanja 

 
a) dva izvršitelja/ice za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje tehničkih znanosti, polje 

elektrotehnika  
 

b) jedan izvršitelj/ica za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, u umjetničkom području, polje dizajn  
 

c)  jedan izvršitelj/ica za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, u umjetničkom području, polje  filmska 
umjetnost  
 

d) tri izvršitelja/ice za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, za područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstvo  
 
 



 
3. Suradnička zvanja i radna mjesta 

 
a)  jedan izvršitelj/ica za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, za područje tehničkih znanosti, 

polje grafičke tehnologije – ugovor o radu na određeno vrijeme  
 

 
4. Naslovna suradnička zvanja 

 
a) jedan izvršitelj/ica za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje 

temeljne tehničke znanosti  
 

b) dva izvršitelja/ice za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika  
 

c) dva izvršitelja/ice za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje 
računarstvo  
 

d) tri izvršitelja/ice za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstvo  
 

e) jedan izvršitelj/ica za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti  
 

f) jedan izvršitelj/ica za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje 
grafička tehnologija  
 

g) dva izvršitelja/ice za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta, za područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstvo  
 
 
 

5. Stručna, administrativna i ostala radna mjesta 
 
 

a) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste – referent u Studentskoj službi, 
ugovor o radu na neodređeno vrijeme  
 

Uvjeti: 

- srednja stručna sprema (SSS), 

- poznavanje rada na osobnom računalu 

- probni rad određen sukladno Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i 

namještenike u javnim službama 

 

b) dva izvršitelja/ice za radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik (laborant) – za potrebe Elektrotehničkog 
odjela – za opće elektrotehničke predmete – ugovor o radu na određeno vrijeme  

  
 

Uvjeti:  

- srednja stručna sprema (SSS) tehničkog usmjerenja  

- probni rad određen sukladno Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i 

namještenike u javnim službama 

 

c) jedan izvršitelj/ica za radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II. vrste – knjigovođa salda-konti 

 



Uvjeti: 

- završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij, sa stečenih najmanje 180 ECTS 

bodova, odnosno istovrijedni studij sukladno ranije važećim propisima 

- 1 godina radnog iskustva u struci 

- poznavanje engleskog jezika 

- poznavanje rada na osobnom računalu 

- probni rad određen sukladno Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i 

namještenike u javnim službama 

 

 
Za pristupnike pod točkom 5. koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti testiranje i/ili intervju 
za potrebe utvrđivanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Navedenom 
testiranju odnosno intervjuu pristupnici su obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su 
odustali od prijave na natječaj. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Uvjeti za izbor u zvanja pod točkom 1. i 2. nalaze se na web stranici Veleučilišta: www.tvz.hr (Uvjeti za izbor u 

nastavna zvanja (NN 20/2012 NN 85/2013, NN 4/2015)) 

Uvjeti za izbor u zvanja pod točkama 3. i 4. definirani su čl. 53. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. 

 

Uz prijavu svi pristupnici pod točkama 1., 2., 3. i 4. trebaju priložiti: 

• preslika diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (originale na uvid na zahtjev povjerenstava), 

• potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju tražene sposobnosti, ako 

ih posjeduju, 

• dokaz o ostvarenom radnom stažu (potvrda iz HZMO-a), 

• ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natječaja 

• životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu 

• dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje 

• odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradničko ili nastavno zvanje 

• popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje  

• potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveučilišne knjižnice (ukoliko imaju radove) 

• potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi, ako ih posjeduju 

• potvrde poslodavaca o ostvarenom radnom stažu u struci 

• presliku domovnice ili izvadak iz aplikacije e- građani 

 

Izvješće o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu, popis radova, radove i potvrde o održanim javnim 

predavanjima i održanoj nastavi obvezno se dostavljaju i na CD- u (u pdf. formatu isključivo, radovi u jednom pdf 

dokumentu ili u posebnoj mapi). 

 

Uz prijavu pod točkom 5. svi pristupnici trebaju priložiti: 

• životopis, 

• preslik domovnice ili izvadak iz aplikacije e-građani, 

• preslika diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (originale na uvid na zahtjev povjerenstava) 

• potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju tražene sposobnosti, ako 

ih posjeduju, 

• dokaz o ostvarenom radnom stažu (potvrda poslodavca o stažu u struci) 

http://www.tvz.hr/


• potvrda o stažu iz HZMO-a 

• ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natječaja 

 

Svi pristupnici koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 

pod jednakim uvjetima, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i svu propisanu dokumentaciju 

prema posebnom zakonu. 

Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz 

Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti 

i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  

Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi TVZ-a te se ne vraćaju pristupnicima. 

U prijavi obvezno treba naznačiti točku natječaja i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi. 

- Prijave s dokumentacijom predaju se obavezno za točku 1., 2.,  3. i 4. u roku od 30 dana od dana objave 

natječaja u ''Narodnim novinama'' 

- za točku 5. u roku od 8 dana od dana objave natječaja u ''Narodnim novinama'' . 

 

Prijave moraju biti vlastoručno potpisane te se podnose obavezno na sljedeći način: 

Preporučenom poštom na adresu Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, Vrbik 8, s naznakom: ''Za 

natječaj'' i  jedan primjerak takve prijave dostavlja se i na adresu e-pošte natjecaji@tvz.hr. 

Nepravovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave bez traženih dokumenata kao i prijave koje nisu 

predane sukladno gore navedenim uputama i poslane na adresu e-pošte neće se razmatrati. 

 

 

 

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
mailto:natjecaji@tvz.hr

