Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama (NN br. 17/19) i članka 31. Statuta Gradske
knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik, Upravno vijeće Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” Šibenik, na
temelju Odluke donesene na sjednici održanoj 21. veljače 2020., raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Gradske knjižnice "Juraj Šižgorić" Šibenik
Za ravnatelja Gradske knjižnice"Juraj Šižgorić" Šibenik može se imenovati osoba koja uz opće
zakonske uvjete ispunjava i sljedeće uvjete:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
– položen stručni knjižničarski ispit
– najmanje pet godina rada u knjižnici
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente:
– životopis
– dokaz državljanstva (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
– preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za knjižničarsku struku
– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
– prijedlog svog programa rada i razvoja Knjižnice.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se, pod ravnopravnim
uvjetima, imaju pravo javiti osobe obaju spolova.
Traženi dokumenti prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata kandidat predložen
za zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta i prilozima podnose se u roku od osam (8) dana
od objave u Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik, Poljana
6, 22000 Šibenik, s naznakom “za Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja”.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od najviše 45
dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo imenovan.
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