Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka .
16. Statuta Općinske knjižnice Bistra i članka 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinske knjižnice Bistra
ravnateljica Općinske knjižnice Bistra raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za diplomiranog knjižničara/ku na određeno vrijeme

Općinska knjižnica Bistra
-

Diplomirani knjižničar/ka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Uvjeti za prijam u službu:
-

Diplomirani knjižničar mora imati završen sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili
specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60
ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva kojima je stečena visoka stručna sprema sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju,

-

Završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni ili specijalistički diplomski studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na
diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana
zapošljavanja.
Položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, može se primiti i osoba bez položenog stručnog ispita
ali ga je dužna položiti u Zakonskom roku (čl. 13. Pravilnika o uvjetima i stjecanju stručnih zvanja u
knjižničarskoj struci).
1 godina radnog iskustva u knjižničarskoj stuci
Poznavanje rada na osobnom računalu

Ili

-

-

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Izvršitelj /ca se prima u radni odnos uz obvezni probni rad od 90 dana.
Uz pisanu prijavu koja sadrži osobne podatke, adresu datum rođenja, telefon i e-mail kontakt potrebno je priložiti
sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o radu u knjižničarskoj struci najmanje 1 godinu
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, odnosno nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 30
dana od dana objave ovog natječaja)
- životopis
- presliku osobne iskaznice
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja na Zavodu za
zapošljavanje na adresu: Općine Bistra, 10298 Donja Bistra, Bistranska 98, s naznakom «natječaj za dipl.
knjižničara Općinske knjižnice Bistra».
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Ravnateljica
Danijela Studak Čačić
KLASA: 112-03/14-01/01

URBROJ: 238/02-10-14-01
Bistra, 18.07.2014.

