
OBAVIJEST

u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

čuvar/ica-vodič/kinja-voditelj/ica radionica u Muzeju grada Šibenika

Ravnatelj Muzeja grada Šibenika raspisao je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno
vrijeme za radno mjesto čuvar/ica-vodič/kinja-voditelj/ica radionica u Muzeju grada Šibenika.

Natječaj je objavljen 12. srpnja 2018. u tjedniku „Šibenski list“ i na web stranici Muzeja grada 
Šibenika (www.muzej-sibenik.hr).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

Informacije o natječaju mogu se dobiti u tajništvu Muzeja grada Šibenika, na adresi Gradska vrata
3, Šibenik i na broj telefona 022 / 213 888.

1. Podaci o plaći
Osnovnu bruto plaću radnog mjesta čuvar/ica-vodič/kinja-voditelj/ica radionica sačinjava 
umnožak koeficijenta radnog mjesta (1,6) i osnovice koja iznosi 3.100,00 kn. Za svaku godinu 
radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

2. Opis poslova:
3. prodaje ulaznice i propagandni materijal, vodi priručnu blagajnu i urednu evidenciju 

promidžbenog materijala po uputama rukovoditelja računovodstvenih poslova u vrijeme kada je
Muzej otvoren za posjetitelje ( jednokratno ili dvokratno ), 

4. vodi evidenciju o posjetiteljima, 
5. u dogovoru s ravnateljem i kustosima sudjeluje u radu muzejskih edukativnih radionica,
6. o uočenim nedostacima vezanim uz redovito funkcioniranje izložbenih prostora (stanje 

izloženog fundusa, rasvjeta i sl.) odmah obavještava dežurnog zaposlenika ili voditelja zbirki te o 
tome daje pisano izvješće ravnatelju, 

7. prema potrebi čuva muzejsku građu u stalnim postavima i ostalim izložbenim prostorima u 
vrijeme kad je Muzej otvoren za posjetitelje, 

8. prema potrebi upućuje i prati posjetitelje kroz izložbeni prostor,
9. prema potrebi vodič je posjetiteljima na hrvatskom, engleskom ili talijanskom jeziku, 
10. prisutan je na otvorenjima izložbi i ostalim programskim događanjima u Muzeju na kojima po 

potrebi prodaje kataloge i ostali promidžbeni materijal ili je za vrijeme trajanja programa 
zadužen kao čuvar u izložbenom prostoru, 

11. obvezan je, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, za poslove i zadaće svog radnog mjesta provoditi 
protupožarne mjere u okviru djelokruga rada uz prethodnu edukaciju, 

12. educira se za protupožarnu zaštitu u skladu sa zakonom, 
13. obavlja i ostale poslove po izravnom nalogu ravnatelja,
14. izrađuje i provodi pedagoško- edukativne programe, 

http://www.muzej-sibenik.hr/


15. izrađuje i provodi planove za grupne posjete učenika i studenata Muzeju, 
16. u suradnji s kustosima izrađuje program vodstava za vrtiće, osnovne i srednje škole te 

zainteresirane skupine građana,
17. u dogovoru s kustosima organizira i vodi rad muzejskih radionica,
18. vodi evidenciju suradnje sa školama,
19. obavlja stručnu korespondenciju i kontaktira sa srodnim ustanovama u svrhu razmjene podataka

i informacija na edukativnom planu,
20. vodi razne muzejske igraonice.

3.   Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisani test iz poznavanja 
engleskog I talijanskog jezika. U pisanom testu će se od kandidata očekivati znanje engleskog I 
talijanskog jezika jednako standardu stupnja B2.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testa.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno 
na web stranci Muzeja grada Šibenika (www.muzej-sibenik.hr) i na oglasnoj ploči u tajništvu 
Muzeja grada Šibenika na adresi Gradska vrata 3, Šibenik, najkasnije pet dana prije održavanja 
provjere. 

Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova u pisanom testu, moći će pristupiti 
kvalifikacijskom razgovoru na hrvatskom jeziku.

Kandidati će  o  testiranju,  kvalifikacijskom razgovoru,  užem izboru  i  rezultatima natječaja  biti
obaviješteni putem e-maila, telefona i službenih stranica Muzeja grada Šibenika (www.muzej-
sibenik.hr). 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO
       ČUVAR/ICA-VODIČ/KINJA-VODITELJ/ICA RADIONICA U MUZEJU GRADA ŠIBENIKA
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