Na temelju članka 27. Statuta Gradskog muzeja Senj Upravno vijeće Gradskog muzeja Senj
raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
1. Kustos/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme
Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
- Visoka stručna sprema, završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) Filozofski fakultet smjer povijest i ostali društveni smjerovi
- 1 godina radnog iskustva u struci
- položen stručni ispit za kustosa
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
Na Natječaj se mogu javiti osobe obadva spola.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima
kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
- osobna iskaznica ili domovnica,
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične
evidencije,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje kustosa/ice
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci, preslika).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidat dužan je predočiti originale akata koje je
priložio u prijavi.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od
osam (osam) dana od objave Natječaja na adresu: GRADSKI MUZEJ SENJ, Milana Ogrizovića 5,
53270 SENJ, s naznakom «Za prijam u službu“».
Poslodavac zadržava pravo ne izvršiti odabir po raspisanom natječaju. Nepotpune i
nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni
pisanim putem u zakonskom roku.
Urbroj: 33 - 2017
Senj, 02. ožujka 2017.
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