
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak, Rimska ul. bb  raspisuje 

NATJEČAJ 
za izbor i prijam radnika na određeno vrijeme 

za radno mjesto  
urednik nakladničke djelatnosti – propagandist  

u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak 
 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij iz polja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno studij kojim je 
stečena visoka stručna sprema iz polja društvenih ili humanističkih znanosti sukladno 
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 

 poznavanje rada na računalu 
 znanje engleskog jezika 
 sklonost ka timskom radu 

 Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente: 

 životopis u Europass formatu 

 preslika domovnice 
 preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi 
 uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  

Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, ali su kandidati dužni prije zaključivanja 
ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u 
natječaju. 

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete 
objavljene u natječaju, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. 

Za kandidate  koji ispunjavaju uvjete propisane u natječaju, provest će se obvezatna provjera 
znanja i sposobnosti. 

Provjera  znanja  i  sposobnosti  kandidata  obuhvaća  pisano  testiranje (esej na zadanu 
temu), provjeru poznavanja rada na računalu, provjeru znanja engleskog jezika i intervju. 

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

Na  intervju  mogu  pristupiti  oni  kandidati  koji  ostvare  najmanje  50%  ukupnog  broja 
bodova  na  pisanom  testu,  provjeri  rada  na  računalu  i  provjeri  znanja  engleskog jezika.  



Vrijeme  održavanja  prethodne  provjere  znanja  i  sposobnosti  kandidata  bit  će objavljeno  
na  web  stranici  Narodne  knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak  (www. nkc-sisak.hr). 

Radni odnos sklapa se na određeno vrijeme, na godinu dana uz puno radno vrijeme i probni 
rad od 3 mjeseca. 

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, na adresu:   

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak Rimska bb, 44000 Sisak,  

s naznakom „Za Natječaj“. 

U prijavi je potrebno navesti e-mail adresu, ukoliko je kandidati posjeduju. Nepotpune i 

nepravodobne prijave neće biti razmatrane. O rezultatima izbora kandidati će biti 
obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak 


