Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Spomen-muzeja biskupa Josipa Jurja Strossmayera u Đakovu
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka
27. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 110/15), članka 18. Statuta Spomen-muzeja biskupa Josipa Jurja
Strossmayera u Đakovu od 18. listopada 2017. godine, raspisuje se sljedeći
NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA SPOMEN-MUZEJA BISKUPA JOSIPA JURJA
STROSMMAYERA U ĐAKOVU
Za ravnatelja Spomen-muzeja biskupa Josipa Jurja Strosmmayera u Đakovu, može biti imenovana osoba koja
udovoljava sljedećim uvjetima:
(i) diplomirani teolog sa završenim studijem na katoličkom visokoškolskom teološkom učilištu,
(ii) pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom
odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija,
(iii) odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, za ravnatelja lokalnog muzeja koji obavlja
muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim
uvjetima:
(i) diplomirani teolog sa završenim studijem na katoličkom visokoškolskom teološkom učilištu,
(ii) jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom
ogovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerija,
(iii) odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada. Ravnatelj se imenuje na četiri
godine i može biti ponovno imenovan.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze:
1. životopis s opisom dosadašnjeg rada,
2. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Spomen-muzeja biskupa Josipa Jurja Strossmayera u
Đakovu,
3. dokaz o državljanstvu (domovnica ili preslika osobne iskaznice),
4. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja - diploma,
5. potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovnisko osiguranje kao dokaz o stažu osiguranja
6. dokaz o radnom iskustvu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem
području vezanom uz djelatnost muzeja (ugovor o radu, rješenje i sl.),
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci.
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne trebaju biti ovjereni, a prije izbora kandidat će
priložiti izvornik.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški
i ženski spol.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se osobno ili poštom preporučeno na
adresu: Spomen-muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera, Luke Botića 2, 31400 Đakovo, s naznakom
„Javni natječaj za ravnatelja ustanove - ne otvarati“, i to u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj
stranici Đakovačko-osječke nadbiskupije te dnevnim novinama Glas Slavonije.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.
U Đakovu, 26. listopada 2017.

