
KUSTOS POVJESNIČAR/KUSTOSICA POVJESNIČARKA

Radno mjesto

Mjesto rada:  ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:  1

Vrsta zaposlenja:  Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme

Način rada:  Smjena - prijepodne

Smještaj:  Nema smještaja

Naknada za prijevoz:  U cijelosti

Natječaj vrijedi od:  2.1.2020.

Natječaj vrijedi do:  10.1.2020.

Posloprimac

Razina obrazovanja:  Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:  Engleski jezik

Stručni ispiti:  Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za muzejsko stručno zvanje kustos

Radno iskustvo:  Nije važno

Ostale informacije:  Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 61/2018), članka 20. Statuta muzeja

Đakovštine, članka 5. Pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Đakovštine, a uz suglasnost Upravnog vijeća Muzeja

Đakovštine, ravnatelj Muzeja Đakovštine raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za prijem u radni odnos

KUSTOS- POVJESNIČAR

Jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

Uvjeti radnog mjesta:

završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni

studij ili visoka stručna sprema sukladnopropisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i viskom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/2003., 198/2003., 105/2004., i 46/2007.) smjer - povjesničar

položen stručni ispit za kustosa sukladno Zakonu o muzejima, odnosno stečeno stručno muzejsko zvanje viši kustos ili

muzejski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

ako kandidat nema položen stručni ispit za kustosa, obavezan ga je položiti u razdoblju od jedne godine od stjecanja uvjeta

za polaganje stručnog ispita za kustosa sukladno Zakonu o muzejima i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih

zvanja u muzejskoj struci

probni rad 6 mjeseci

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužan/dužna je priložiti:

1. Životopis s radnom bibliografijom

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)



3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavu na natječaj pozvati se na to

pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale

kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog

rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju

traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelj.gov.hr/zaposljavanje-

843/843 (https://branitelj.gov.hr/zaposljavanje-843/843)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na adresu:

Muzej Đakovštine, Ante Starčevića 34, 31 400 Đakovo- s naznakom „Natječaj za radno mjesto kustosa - povjesničara“

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Muzej pridržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Poslodavac

Poslodavac:  MUZEJ ĐAKOVŠTINE ĐAKOVO

Kontakt:

osobni dolazak: ĐAKOVO, A. STARČEVIĆA 34

pismena zamolba: ĐAKOVO, A. STARČEVIĆA 34

https://branitelj.gov.hr/zaposljavanje-843/843

