Ur. broj: 209 /2020.
U Osijeku, 16. studenog 2020.

Na temelju članka 36. Statuta Muzeja Slavonije, sukladno Mjerama aktivne politike
zapošljavanja iz nadležnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2020. g., te Odluke
Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske o planu prijama za zapošljavanje
pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godine od
12. studenog 2020. godine, Muzej Slavonije objavljuje
JAVNI POZIV
za zapošljavanje pripravnika u djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godinu
Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj
Hrvatski zavod za zapošljavanje

1. KUSTOS/ICA – pripravnik/ica u Numizmatičkom odjelu Muzeja Slavonije -1 izvršitelj/ica
na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno)
Uvjeti:
 završen odgovarajući 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 iz područja humanističkih znanosti, polje - povijest ili arheologija
 znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na računalu
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati
dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:







životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma fakulteta ili potvrda o završenom
fakultetu),
uvjerenje o državljanstvu ili domovnica,
potvrda o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje,
elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične
evidencije,
uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije
podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna
presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne
starije od šest mjeseci),

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete navedene u Potpori za
zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva (http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/11/Pripravni%C5%A1tvo-04-11.pdf).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.
Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Muzej Slavonije kao voditelj
zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu
provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
(NN, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
Odluku o izboru kandidata/kinje donosi ravnatelj vodeći računa o interesima, profesionalnim
ciljevima i motivaciji kandidata.
Kandidat/kinja koji/a se ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim
propisima dužan /a 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/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od
objave natječaja na adresu: Muzej Slavonije, Trg Sv. Trojstva 6, 31000 Osijek, s naznakom „
Natječaj za zapošljavanje pripravnika - kustos“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju, dok će se u protivnom prijava smatrati nepotpunom. Nepotpune i nepravodobne
prijave neće se razmatrati.
Muzej pridržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o
izboru.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Muzeja
Slavonije.

