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Pučko otvoreno učilište Samobor, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća od 30.11.2018. 
godine raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za zapošljavanje na neodređeno vrijeme 

SAMOSTALNI REFERENT ZA KULTURU I MARKETING – 1 izvršitelj 
 
Posebni uvjeti: 
- VSS / magistar struke ili stručni specijalist društveno-humanističkog smjera  
- Iskustvo od minimalno jedne godine na organizaciji kulturnih događanja 
- Dobro poznavanje minimalno jednog stranog jezika 
- Iskustvo rada u medijima (područje kulture) 
- Poznavanje rada na računalu (Office, Internet, društvene mreže) 
- Vozačka dozvola B kategorije 
- Prednost imaju osobe s iskustvom u pisanju i provedbi projekata 
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i 
potpune biti će upućeni na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i 
vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima (intervju).  
 
Opis poslova: 

- Organizira i realizira kazališne, glazbene, plesne i druge kulturne programe 

- Predlaže nove projekte 

- Podnosi financijska i planska izvješća o izvršenim projektima 

- Predlaže i provodi različite marketinške aktivnosti te aktivnosti odnosa s medijima. 

 

Napomena: 6-dnevni radni tjedan, rad popodne, vikendom i praznicima, dvokratno radno 

vrijeme po potrebi, obavezan probni rad od 3 mjeseca 

Opći uvjeti za zapošljavanje: 
- punoljetnost 
- hrvatsko državljanstvo 
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. 
 
Uz prijavu na natječaj, natjecatelji su dužni priložiti: 
- životopis s opisom dosadašnjeg rada, posebice u kulturi i medijima 
- presliku dokaza o stručnoj spremi 
- presliku dokaza o stažu 
- presliku domovnice 
- presliku vozačke dozvole 
- presliku uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starija od 6 

mjeseci).  
 

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 
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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%20DO

KAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf  

 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA NATJEČAJ: 
Rok za predaju pisanih prijava s obveznim je osam (8) dana od objave natječaja u dnevnim novinama 
Glasnik Samobora i Svete Nedelje 18.1.2019. godine. 
 
Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima predaju se osobno u tajništvo Pučkog otvorenog 
učilišta Samobor Trg Matice hrvatske 3 radnim danom od 8:00 do 15:00 sati  u zatvorenoj omotnici, 
ili se šalju poštom preporučeno na adresu:  

Pučko otvoreno učilište Samobor, 
p.p. 8, 10 430 Samobor 

s naznakom 
"Natječaj za Samostalnog referenta za kulturu i marketing" 

 

 
POU Samobor 
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