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KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA

Radno mjesto

Mjesto rada: ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 1.6.2022.

Natječaj vrijedi do: 9.6.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Na temelju 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 DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR  - Jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme do povratka djelatnice na

rad

Uvjeti radnog mjesta:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i

komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je

stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i

visokom obrazovanju

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužan/dužna je priložiti:

1. Životopis s radnom bibliogra�jom

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
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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/zaposljavanje843/843 (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 diplomirani knjižničar“ 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: pisana zamolba: Muzej Đakovštine, Ante Starčevića 34, 31400 Đakovo

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

