REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJA STUBICA

Natječajno povjerenstvo

KLASA: 612-01/17-01/3
URBROJ: 2113/01-04/2-17-6
Donja Stubica, 13.11.2017.
Na temelju članka 3. stavak (3) Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi (“Narodne
novine”, br. 96/01) Natječajno povjerenstvo Grada Donja Stubica za raspisivanje i provođenje javnog
natječaja za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica, objavljuje
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta
Donja Stubica
Uvjeti
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:
- VSS stručnu spremu – društvenog smjera
- najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti ustanove, od toga 2 godine na
rukovodećim poslovima
- ispit za stručno – andragoškog voditelja
- položen stručni ispit u knjižničarskoj struci
- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti :
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
- uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
- dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima
evidentiranim u matičnoj evidenciji)
- preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o poslovima na kojima je
radio i razdoblje u kojem je obavljao poslove iz djelatnosti ustanove, kao dokaz o radnom
iskustvu na poslovima iz djelatnosti ustanove
- dokaz o položenom ispitu za stručno – andragoškog voditelja
- dokaz o položenom stručnom ispitu u knjižničarskoj struci.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Pismene prijave dostavljaju se preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Donja Stubica –
Natječajno povjerenstvo, 49240 Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, s naznakom “prijava za natječaj
za ravnatelja – ne otvarati”, u roku 8 dana od objave natječaja u “Večernjem listu“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Predsjednik Natječajnog povjerenstva
Grada Donja Stubica
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