Na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ 17/19 i 98/19)
i članka 36. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak
ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
POSLOVNI TAJNIK
–1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme
s mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa
u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak
Kandidati su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće
uvjete:
•
•
•

Završena četverogodišnja srednja škola pravnog ili ekonomskog usmjerenja
Poznavanje engleskog jezika
Računalna i informacijska pismenost

Posebni uvjeti:
• Komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima
• Sklonost timskom radu
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokaze:
•
•
•
•
•

životopis u Europass formatu vlastoručno potpisan
preslika domovnice
preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
dokaz o radnom stažu (potvrda s podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - ne starije od 30 dana od dana
raspisivanja natječaja ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 60 dana od
dana raspisivanja natječaja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja
ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan da dostavi originale dokumenata ili ovjerene
preslike.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti oba spola, a izrazi u muškom rodu koji
se koriste u ovom natječaju upotrebljeni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski
spol.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Narodnoj knjižnici i čitaonici
Vlado Gotovac Sisak da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne
dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima (Općoj
uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka).

Prethodna provjera sposobnosti
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pristupaju prethodnoj
provjeri sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Provjera se
sastoji od testiranja i razgovora s kandidatom.
Prethodna provjera sposobnosti kandidata koji su ispunili uvjete natječaja obavljat će se
nakon isteka natječajnog roka. U prijavi na natječaj molimo da kandidati obavezno navedu
e-mail adresu i kontakt broj na koje će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu
testiranja.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne
pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Napomena:
Ugovor o radu sklapa se na određeno puno radno vrijeme sa izabranim kandidatom na rok od
6 mjeseca, s mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te
ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 101. i 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji trebaju
dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017, 98/19 i 84/21) dostupne
na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanj
e%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti zapošljavanja u skladu sa člankom 48. Zakona o
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve
dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za
ostvarenje prava pri zapošljavanju ( članak 49. st.1 Zakona) dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja:
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
Poslodavac zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu prijavu.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se od
3. 2. 2022. do 11. 2. 2022. godine na adresu:
Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak
Rimska ulica 27
44000 Sisak
s naznakom
„Za Natječaj POSLOVNI TAJNIK – NE OTVARATI“
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i
dostavljene u natječajnom roku, te koja je vlastoručno potpisana.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle elektronskim
putem.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice ili
na drugi odgovarajući način.

