
MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
Gradska vrata 3, Šibenik
Ur. broj: 140-1/18.
Šibenik, 12. srpnja 2018.

Na temelju članka 23. Statuta Muzeja grada Šibenika, ravnatelj Muzeja grada Šibenika raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto   čuvar/ica-vodič/kinja-voditelj/ica radionica

-  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:
 završena srednja škola u četvrerogodišnjem trajanju-gimanzija-opći smjer 
 aktivno znanje engleskog i talijanskog jezika 
 znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (office)
 više od godinu dana radnog iskustava na odgovarajućim poslovima

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 
 dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), 
 dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), 
 dokaz o znanju engleskog i talijanskog jezika
 dokaz o radnom iskustvu
 uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci), 
 potvrdu  nadležne  područne  službe  Hrvatskog  zavoda  za  mirovinsko  osiguranje  o  podacima

evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a,
 životopis

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
kandidata, navedeni su na web-stranici www.muzej-sibenik.hr .
S kandidatima prijavljenim na natječaj  provest će se pismeno testiranje i kvalifikacijski razgovor radi
provjere znanja i  sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako
kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web-stranici www.muzej-sibenik.hr  i na oglasnoj ploči u prostoru uprave Muzeja, Gradska vrata 3, 
Šibenik bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja najmanje pet dana 
prije održavanja provjere.  
Kandidati će  o  testiranju,  kvalifikacijskom  razgovoru,  užem  izboru  i  rezultatima  natječaja  biti
obaviješteni putem e-maila i telefona. 
Prijave s prilozima i s obveznom naznakom: „Natječaj za čuvara-vodiča“ šalju se poštom  na adresu 
Muzej grada Šibenika,  Gradska vrata 3, 22000 Šibenik,  u roku od 8 dana od dana objave natječaja  u 
„Šibenskom listu“ , i na web stranci Muzeja grada Šibenika (www.muzej-sibenik.hr) Kandidati će o 
rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                RAVNATELJ
      mr. sc. Željko Krnčević
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