Broj: 02-220/2018-4-1
MUZEJ GRADA RIJEKE, Muzejski trg 1/1, 51 000 Rijeka, raspisuje
Natječaj
za radno mjesto KUSTOS/KUSTOSICA
- 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi zamjene -

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka
stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (VSS) - Filozofski fakultet povijest umjetnosti ili povijest
- položen stručni ispit za kustosa ili obveza polaganja istog po stjecanju uvjeta
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika
Kandidati trebaju priložiti:
- motivacijsko pismo
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba/diploma ili drugi jednakovrijedni dokument)
- dokaz o položenom stručnom ispitu za muzejsko zvanje kustos (uvjerenje) ako ga
kandidat ima
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)

Prednost imaju kandidati s:
- završenim studijem povijest umjetnosti zbog intenzivnog rada na stalnom postavu
-

aktivnim poznavanjem njemačkog jezika.

Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, adresu,
broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo
da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja.
Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu
poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo
pod jednakim uvjetima, te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta, kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz
kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor,
rješenje, odluka i sl.).

Na web-stranici Muzeja (www.muzej-rijeka.hr) dostupni su podaci o plaći i opisu poslova
predmetnog radnog mjesta.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama
Muzeja, odnosno zaključno s danom 27. srpnja 2018. godine.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici
poštanskom pošiljkom ili osobno na adresu: Muzej grada Rijeke, Muzejski trg 1/1, 51 000
Rijeka; s naznakom: „Natječaj za KUSTOSA/KUSTOSICU - ne otvaraj“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom
natječaju. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave, kao i prijave kandidata koji ne
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, dostavit će se obavijest elektroničkom poštom.
Muzej pridržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru
kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema
kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem dostavljene adrese elektroničke
pošte najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Odluku o izboru kandidata donosi poslodavac vodeći računa o interesima, profesionalnim
ciljevima i motivaciji kandidata.
Poslodavac zadržava pravo da, ukoliko ocjeni da je potrebno, provede postupak selekcije
kandidata putem provjere sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog
testiranja (provjera znanja o radu muzeja i radnom mjestu) i razgovora. U tom slučaju
kandidati će se obavijestiti o vremenu održavanja razgovora putem dostavljenih e-mail adresa,
a ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

