NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
10040 Zagreb, Cerska 1
Urbroj: 1366/2021.
Zagreb, 24.9.2021.
Na temelju članka 8. Pravilnika o radu i članka 32. Statuta Narodnog sveučilišta Dubrava,
Narodno sveučilište Dubrava raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Narodnom sveučilištu Dubrava za radno mjesto višeg stručnog
suradnika/ice za programe suradnje u kulturi, 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno
vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci.
Uvjet:
- stručna sprema: VSS humanističkih ili društvenih znanosti ili VSS s područja umjetnosti,
- radno iskustvo: 1 godina radnog staža u djelatnosti kulture,
- organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
- poznavanje jednog svjetskog jezika,
- temeljna informatička znanja.
Uz vlastoručno potpisane prijavu i životopis, kandidati su obvezni priložiti sljedeće
dokumente:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, u preslici,
- domovnicu, u preslici,
- elektronički zapis o radnopravnom statusu – radna knjižica (ne stariji od 1 mjeseca)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 1 mjeseca).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te se u prijavi na natječaj
moraju pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na pravo prednosti, obvezni su
priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom
zakonu kojim je uređeno to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine
broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane
člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza
potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p
df
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na
natječaj u kojoj se pozivaju na to pravo, dužne su dostaviti i dokaze iz članka 49. stavak 1.
Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza
potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
dužne su, uz prijavu na natječaj, osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog
natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju
koja je propisana navedenim posebnim zakoniom.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Narodno sveučilište Dubrava kao
voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu
provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti
osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i
oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim
pločama Narodnog sveučilišta Dubrava.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Narodno
sveučilište Dubrava, Cerska 1, 10040 Zagreb, uz naznaku "za natječaj: viši stručni
suradnik/ica za programe suradnje u kulturi" ili osobno, radnim danom od 10.00 do 14.00 sati.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 24. rujna do 2. listopada 2021. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) od dana donošenja
odluke o izboru kandidata.
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