PRILOG NATJEČAJU ZA IZBOR NA SURADNIČKO RADNO MJESTO
-ASISTENT-

Opis poslova suradničkog radnog mjesta – asistent:

Osposobljava se za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti, obavlja znanstveni rad
sukladno programu znanstvenog rada Instituta, objavljuje rezultate znanstvenih i razvojnih
istraživanja, sudjeluje u znanstvenom osposobljavanju, obavlja i druge aktivnosti vezane uz
znanstvenu djelatnost Instituta, ispunjava obveze sukladno općem aktu Instituta o zapošljavanju
na suradnička radna mjesta te obavlja i druge poslove po nalogu mentora, predstojnika
znanstvenog odjela i ravnatelja.
Projekt „Inspiring Digital Entrepreneurship“ (IDEA)

Projekt IDEA ima za cilj mapiranje dionika i analizu dinamike digitalnog poduzetništva
identifikacijom osnovnih trendova, obilježja, oruđa i najboljih praksi u zemljama uključenim u
ovaj projekt. IDEA je ponajprije usmjerena prema unaprjeđenju prilika za uspjehom studenata
različitih usmjerenja pri čemu je naglasak na razvijanju njihovih poduzetničkih i digitalnih
vještina. Tema kojom će se baviti asistent/ica jest istraživanje Industrije 4.0. i analiza učinaka
Industrije 4.0. na gospodarstvo Hrvatske. Industrija 4.0. svoj razvoj zasniva na invencijama i
inovacijama unutar različitih tehnologija pri čemu se učinci Industrije 4.0. pojavljuju unutar
različitih društveno-ekonomskih djelatnosti kao što su industrija, zdravstvo i energija i okoliš.
Realizacija ciljeva IDEA projekta omogućuje razumijevanje načela funkcioniranja Industrije 4.0.
jer je digitalizacija različitih poslovnih procesa pretpostavka razvoja Industrije 4.0.
Projekt „Zašto izostaje makroekonomska konvergencija Hrvatske prema EU?“ (IMK)

Cilj je projekta IMK identificirati ključne uzroke zaostajanja Hrvatske u makroekonomskoj
konvergenciji prema Europskoj uniji. U potrazi za njima dubinski se analiziraju stanja i kretanja u
više međusobno povezanih područja kojima se asistent/ica može baviti. Tako se razmatraju
strukturne karakteristike hrvatskog gospodarstva, razina uključenosti domaćih proizvođača u
međunarodne lance dodane vrijednosti i domaći međusektorski odnosi. U području istraživanja
međunarodne konkurentnosti kao potencijalnog konvergencijskog ograničenja utvrđuju se značaj
i uloga tehnoloških inovacija i ulaganja u istraživanje i razvoj. Također, ispituju se učinci ulaganja
u različite tipove digitalne infrastrukture. Istražuju se uzroci sporog privlačenja izravnih stranih
ulaganja kao i načini njihovog ubrzanja. Ispituje se i uloga međunarodnih financijskih aranžmana,
poput onih sklopljenih s Međunarodnim monetarnim fondom te uloga koordinacijskih
mehanizama na razini Europske unije. Dio analize obuhvatit će ulogu kvalitete institucija i njihovu
povijesnu uvjetovanost.

Podaci o plaći radnog mjesta:
-

radna mjesta I. vrste – asistent - sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima
složenosti poslova u javnim službama utvrđen je koeficijent složenosti posla 1,406.

Za sve pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će organizirano testiranje
sukladno Pravilniku Instituta o zapošljavanju na suradnička radna mjesta asistenata i
poslijedoktoranada i mentorstvu.
Pristupnici koji su najbolje ocijenjeni po dokumentaciji i testiranju bit će pozvani na razgovor.
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