CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
TRG HRVATSKIH RODOLJUBA 2
4300 OGULIN
BROJ: 112-01/20-02/33
Ogulin, 22. rujna 2020.

Na temelju Zakona o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i
127/19), Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine”, broj 96/01 i 98/19) i
čl. 24. Statuta Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke („Glasnik Karlovačke županije”, broj 49/13),
ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke raspisuje
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
na radno mjesto pedagog animator – jedan izvršitelj/ica do povratka zaposlenice s
rodiljnog/roditeljskog dopusta.
Uvjeti:
- završeno više ili visoko obrazovanje studija predškolskog odgoja ili visokog obrazovanja
razredne i predmetne nastave jezika i književnosti,
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
- iskustvo rada na projektima pedagoškog odgoja ili hrvatskog jezika i književnosti,
- aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
- znanje rada na računalu.
Dodatna znanja i vještine također će se vrednovati.
Kandidat mora, pored stručnih uvjeta, ispunjavati i opće uvjete za zapošljavanje:
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,
- punoljetnost.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola, a izrazi u muškom
rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava
biti pozvani na dopunu prijave. Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži sve podatke i
priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na
natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno Obrascu administrativne
usklađenosti.
Opis poslova i podaci o plaći, način provođenja provjere znanja kandidata te pravni i drugi
izvori za pripremanje kandidata za provjeru bit će navedeni na internetskoj stranici Centra za
posjetitelje Ivanina kuća bajke: www.ivaninakucabajke.hr.
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom i
pisanim testiranjem. O prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidat će biti obaviješten
najmanje tri dana prije održavanja provjere putem internetske stranice Centra za posjetitelje Ivanina
kuća bajke.
Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i nema pravo
podnošenja pravnog lijeka.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidat mora priložiti:
1. životopis u formatu EuroPass;
2. diplomu o završenom obrazovanju (preslik diplome);
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice);
4. dokaz o radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom
stažu ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom);
5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje nije starije od mjesec dana
(prilaže se izvornik / ovjerena preslika ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom);
6. ostalu dokumentaciju koja potkrepljuje navode iz životopisa.
Sve isprave predaju se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se
izvornik.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan
je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine”,
broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine”, broj 157/13,
152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već
će se ono ishoditi prije sklapanja ugovora o radu. Nedostavljanje uvjerenja smatra se odustankom od
radnog odnosa te će se pozvati sljedeći kandidat na rang listi pod istim prije navedenim uvjetima.
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Centar za posjetitelje Ivanina kuća
bajke Ogulin.
Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo preporučenom
poštom u roku osam dana od dana objave na adresu Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg
hrvatskih rodoljuba 2, 47 300 Ogulin s naznakom: „Za javni natječaj – ne otvarati”. Natječaj se
objavljuje: na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Ogulin, internetskoj stranici Grada
Ogulina www.ogulin.hr i internetskoj stranici Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke
www.ivaninakucabajke.hr.
Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore
navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe
Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj odredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o
provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka, „Narodne novine”, broj 42/18).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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