Na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN. br. 142/98. i 65/09.), članka 40. i 41
Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08) te članka 19. Statuta
Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje, Brodsko-posavska županija raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:
- koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni
studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su
bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., i 46/07.)
- koja ima najmanje pet godina radnog iskustva u muzejskoj djelatnosti ili
- koja je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina
rada u kulturi.
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti,
sljedeću dokumentaciju:
-

-

u izvorniku ili ovjerenom preslikom,

životopis
domovnicu
diplomu
uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o
prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna
sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo u kojoj
struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, ne starije od šest (6) mjeseci

Kandidati za ravnatelja dužni su, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta podnijeti i prijedlog
programa rada i razvitka Galerije za vrijeme od četiri godine.
Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 20 dana od dana objave natječaja na
adresu:
Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV br.1,
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu
35000 Slavonski Brod
S naznakom „Natječaj - za ravnatelja – NE OTVARAJ“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obavješteni o izboru ravnatelja u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava na natječaj.

