Na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o
upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj 96/01) i čl. 24. Statuta Centra za
posjetitelje Ivanina kuća bajke (Glasnik Karlovačke županije broj 49/2013), ravnateljica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

1. Pedagog animator – jedan izvršitelj/ica do povratka zaposlenice sa rodiljnog/roditeljskog
dopusta
Uvjeti:
1. Pedagog animator
- Završeno više ili visoko obrazovanja 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 će se također vrednovati.
Kandidat mora, pored stručnih uvjeta, ispunjavati i opće uvjete za zapošljavanje :
1. hrvatsko državljanstvo
2. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
3. punoljetnost.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
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 naveden 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 obavljanja 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
Javno otvaranje ponuda i provjera znanja i sposobnosti kandidata će se održati 20. rujna 2019. godine
sa početkom u 10 sati u Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba 2, Ogulin.
Provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Ako kandidat ne pristupi javnom otvaranju i provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na
natječaj.
Prijavi na natječaj potrebno je 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 i/ili
potvrda o evidenciji o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
5. uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od
6 mjeseci)
7. 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 101. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj
121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta 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 48.f Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,
76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o
priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao
radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i sl). Prednost pri
zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno.
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 i
152/14), 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
od 06. do 16. rujna 2019. godine na adresu Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih
rodoljuba 2, 47 300 Ogulin s naznakom: ''Za javni natječaj – ne otvarati''. Priznat će se datum predaje
pošiljke u pošti sa zaključno 16. rujna 2019. godine. Natječaj se objavljuje: na oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac, Ispostave Ogulin, J.J.Strossmayera 7, OG Portalu,
web stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr i web stranici www.ivaninakucabajke.hr
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje
prijave.

Ravnateljica:
Ankica Puškarić

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

OPIS RADNOG MJESTA ZA KOJE JE RASPISAN JAVNI NATJEČAJ
1. PEDAGOG ANIMATOR

-

organizacija i provedba edukativnih programa, kreativnih radionica vezanih za sadržaje i
programsku djelatnost Centra;

-

organizacija i provedba edukativnih sadržaja prilagođenih djeci i osobama s posebnim
potrebama;

-

vođenje po stalnom postavu;

-

briga o prostoru i opremi te posjetitelja unutar prostora Centra;

-

stručno usavršavanje na području rada s djecom, rada s djecom i odraslima s posebnim
potrebama,

-

kreiranje sadržaja za uključenje u lokalne manifestacije,

-

provođenje ispitivanja zadovoljstva posjetitelja, izrada analize i prezentacija ravnatelju;

-

suradnja sa ostalim zaposlenicima u cilju poboljšanja kvalitete usluge;

-

primjene novih tehnologija u obrazovanju i prijenosu informacija, kreativnog izražavanja

-

ostali poslovi po nalogu ravnatelja

ORJENTACIONI IZNOS OSNOVNE BRUTO PLAĆE:
BRUTO: 42,94 kn/sat

IZVOR PODATAKA ZA PROVJERU ZNANJA:

-

web stranica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke www.ivaninakucabajke.hr

1

2

Ime predsjedavajućeg

Potpis predsjedavajućeg

Datum
(Prihvaća se / odbija se)

14. Ukupna odluka

Da / ne

zapošlj.osoba s inv. ako je primjenjivo

13. Dokaz sukladno Zakonu o prof.reh. i

Da / ne

i civ.žrtava rata ako je primjenjivo

12. Dokaz sukladno Zakonu o zaštiti vojnih

Da / ne

braniteljima ako je primjenjivo

11. Dokaz sukladno Zakonu o hrvatskim

Da / ne

HZZ

10. Potvrda o evidenciji o nezaposlenosti

Da / ne

9. Dokaz o random stažu ako je primjenjivo

Da / ne

8. Uvjerenje o nekažnjavanju

Da / ne

7. Dokaz o državljanstvu kako je traženo

Da / ne

traženo

6. Dokaz o završenom obrazovanju kako je

Da / ne

5. Životopis kako je traženo

Da / ne

4. Adresa i napomena kako je traženo

Da / ne

3. Unutar roka za primanje ponuda

2. Ime i prezime prijavitelja/ice

1. Broj prijave na javni natječaj

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke
Obrazac
administrativne
usklađenosti

OBRAZAC ADMINISTRATIVNE USKLAĐENOSTI – JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE

Napomena: ova tablica je 1. korak u ocjenjivanju. Za stupce od br. 2. do 8. odgovor mora biti „da“. Za stupce od 10. do 13. odgovor mora biti da ako je primjenjivo.

Evaluacijski
obrazac

Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke

EVALUACIJSKI OBRAZAC
Maximum
Bodovi prema podatcima iz prijave

Kvalifikacije

10

Znanje svjetskog/ih jezika

10

Organizacijske sposobnosti

5

Provedeni projekti

10

Dodatna znanja i vještine

5

Ukupno

40

Bodovi na pismenom ispitu

30

Bodovi na usmenom ispitu

30

Ukupno

SVEUKUPNO BODOVA

100

