Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica

Urbroj: 01-523/17
U G. Stubici, 31.07.2017.

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja^ članka 25. Temeljnog kolektivnog
ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 2. Odluke o

zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16, 50/17,
74/17) i članka 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Hrvatskog
zagorja ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Muzej „Staro selo", Kumrovec
1.čistačica -1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: završena osnovna škola,
najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Ugovor o radu zasniva se
na određeno vrijeme. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić
2.administrator-blagajnik-prodavač -1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima:
srednja stručna sprema, najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Ugovor o radu zasniva se na
određeno vrijeme. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kadnidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 93/14), uvjete iz Zakona o

muzejima (NN 110/15) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
U prijavi na poziv treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja,
adresa stanovanja, broj telefona, e-pošta).
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
•dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
•dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
•uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
•dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
•potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i si.) o
radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri
mjeseca.
•životopis.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog
ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u
roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: Za
natječaj za radno mjestou MHZ.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8
dana od dana izbora kandidata.
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