GRADSKI MUZEJ SISAK
Ulica kralja Tomislava 10
44 000 Sisak
Temeljem članka 38., 42. i 43. Statuta Gradskog muzeja Sisak,
Muzejsko vijeće na sjednici održanoj 15. studenog 2017. u Sisku donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja
za ravnatelja/icu Gradskog muzeja Sisak
Članak 1.
Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove.
Članak 2.
Uvjeti izbora:
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete
propisane Zakonom o muzejima:
• ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, kao i osoba koja
je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili
na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03,198/03,
105/04, 174/04 i 46/07)
• najmanje pet godina rada u muzejskoj struci ili deset godina rada
u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz
djelatnost muzeja i galerije.
Ravnatelj se imenuje na 4 godine.
Uz ponudu za natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće dokumente
(prilažu se u izvorniku ili preslika koja ne treba biti ovjerena, a prije
izbora kandidat će predočiti izvornik):
• dokaz o stručnoj spremi,
• dokaz o položenom stručnom ispitu u muzejskoj struci,
• dokaz o radnom iskustvu (presliku prve tri stranice radne knjižice i
presliku stranica gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)
odnosno dokaz o radnom iskustvu stečenom nakon 01.07.2013.
(elektronički zapis HZMO-a),
• domovnicu,
• životopis (vlastoručno potpisan),
• potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 30 dana (izvornik)
• program rada za vrijeme koje se imenuje.
Članak 3.
Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku i stranici Gradskog muzeja
Sisak. Rok za podnošenje ponuda za natječaj s dokazima o
ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 15 (petnaest) dana od dana objave
natječaja, preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:
GRADSKI MUZEJ SISAK
Kralja Tomislava 10
44000 Sisak
S naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati“
Članak 4.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti izviješteni u roku od 45 dana od
isteka roka za podnošenje prijave.
Članak 5.
Natječaj će se objaviti u Večernjem listu i službenoj stranici Gradskog
muzeja Sisak (www.muzej-sisak.hr).
Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
		
		
		

MUZEJSKO VIJEĆE
Predsjednica
Gordana Grbac

