
UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU 

Zagreb, Trg kralja Tomislava 22 
 
 
Objavljuje  

NATJEČAJ 
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

 
 
Radno mjesto: KUSTOS/ICA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6      
                                 mjeseci 
 
Uvjeti: 

- VSS, Filozofski fakultet, Odsjek povijesti umjetnosti 
- položen stručni ispit za zvanje kustosa/ice 
- aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika, poželjno francuski ili engleski 
- rad na osobnom računalu 

 
Na radno mjesto kustosa/ice može se zaposliti i osoba bez položenog stručnog ispita za kustosa/icu, uz 
uvjet polaganja stručnog ispita nakon jedne godine rada na poslovima kustosa/ice. 

 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje moraju priložiti životopis, dokaz o 
stručnoj spremi (preslika), dokaz o položenom ispitu za kustosa/icu ako ga imaju (preslika), dokaz o 
znanju stranog jezika, dokaz o radnom stažu ako ga imaju (elektronički zapis ili potvrda iz evidencije 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i dokaz o državljanstvu. Na natječaj se mogu prijaviti osobe 
obaju spolova. Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema 
posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu 
na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju 
osnovnih uvjeta navedenih u javnom pozivu te dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno 
pravo. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona 
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) 
uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve 
potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Po
pis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 14 dana od dana objave natječaja, na 
adresu: Umjetnički paviljon u Zagrebu, Zagreb, Trg kralja Tomislava 22, s naznakom „natječaj za radno 
mjesto kustos/ica”. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.  
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem i uđu u uži izbor bit će 
pozvani na razgovor na temelju kojega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Za kandidate/kandidatkinje 
koji se ne odazovu pozivu na razgovor smatrat će se da su odustali od natječaja. 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku. Provoditelj 
natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata/kandidatkinju i poništiti natječaj. 
Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja izričito daje privolu za obradu njegovih/njezinih osobnih 
podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.  
Osobni podaci kandidata/kandidatkinja prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provođenja postupka 
javnog natječaja te se u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima čuvaju i uništavaju. 
Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužan/na je dostaviti ovjereni preslik ili izvornik 
dokaza o stručnoj spremi te uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana. 
 
         Umjetnički paviljon u Zagrebu 
                    
 
 
U Zagrebu, 10.07.2020. 
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