Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj
17/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Znanstvene knjižnice Zadar

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR
raspisuje
natječaj za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto:
1.

pomoćni knjižničar - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati
tjedno), uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

Uvjeti za radno mjesto:
završena četverogodišnja srednja škola
stečeno stručno zvanje pomoćnog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i
knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u
području knjižničarstva
poznavanje engleskog jezika
najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
životopis
dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, e-radna knjižica)
dokaz o stručnom ispitu (ako je položen)
uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci
dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe iz koje je vidljivo da je položen
engleski jezik, neovjerena preslika potvrde škole stranih jezika i si.)
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o
ravnopravnosti spolova)
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za
zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu natječajnu dokumentaciju
te je dostavljena na propisan način. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne
ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Nepotpune
prijave neće se razmatrati.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno
Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU)
2016/679.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni
su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i
ostvarivanju prava prednosti pod jednakim uvjetima. Poveznica na posebne propise je:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017 12 121 2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013 12 157 3292.html

Prijavu na natječaj s prilozima poslati poštom ili neposrednom dostavom na adresu:
Znanstvena knjižnica Zadar, Ante Kuzmanića 3, 23000 Zadar s naznakom „Natječaj za
radno mjesto".
Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Znanstvene knjižnice Zadar.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je provesti
i neki oblik provjere znanja o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
Pristupnici su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu
pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.
0 rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni istim putem, na isti način i u istome roku
dostavom na adresu elektroničke pošte navedene u prijavi i službene web stranice Znanstvene knjižnice
Zadar http://www.zkzd.hr/. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Zadržava se pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
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