Samoborski muzej, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća od 12. studenoga 2020. godine
raspisuje
NATJEČAJ
za
za zasnivanje radnog odnosa u Samoborskom muzeju na radno mjesto:
Kustos/kustosica zbirke – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci
Posebni uvjeti:
▪ završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij
kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije
stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne
novine broj 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,
60/15 i 131/17) humanističkih znanosti - arheologija i etnologija.
▪ 1 godina radnog iskustva u struci
▪ znanje jednoga svjetskog jezika
▪ obavezan probni rad do 6 mjeseci.
Opći uvjeti za radno mjesto:
▪ državljanstvo Republike Hrvatske.
▪ Punoljetnost
▪ Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno
Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN
121/17) i koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava
dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja
te ovisno o kategoriji na kojoj temelje prednost pri zapošljavanju i dokaze iz te kategorije.
Dokazi koje je potrebno priložiti taksativno su navedeni na mrežnoj stranici Ministarstva
hrvatskih branitelja a dostupni su na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime,
adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti e-adresa), naziv radnog mjesta na
koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
▪ životopis s opisom dosadašnjeg rada
▪ dokaz o hrvatskom državljanstvu
▪ dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
▪ dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku)
▪ dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda iz evidencije Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje)
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▪

uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starija od 6
mjeseci)

Na natječaj se može prijaviti i osoba koja nema položen stručni ispit, pod uvjetom da stručni
ispit položi u roku od 12 mjeseci od stjecanja uvjeta za polaganje.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će
biti obaviješteni u zakonskom roku. Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je
povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Samoborskom muzeju za prikupljanje i obradu
osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u
svrhu odabira kandidata te privolu za dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se
dostavlja svim kandidatima koja uključuje ime i prezime te struku. privola za prikupljanje i
obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti
prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Samoborski muzej izdati
potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno
Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog
parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
(NN 42/18).
Opoziv privole kandidat može podnijeti osobno ili e-poštom na adresu muzej@samobor.hr .
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave na
službenoj mrežnoj stranici Samoborskog muzeja, s naznakom „Za natječaj“, isključivo putem
e-pošte na adresu: muzej@samobor.hr. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se
razmatrati.
Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Upravno vijeće Samoborskog muzeja
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