Na temelju članka 27. i članka 28. Zakona o muzejima ( "Narodne novine" br. 110/15), članka
15. – 18. Statuta Gradskog muzeja Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br. 5/00) te članka
39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 09/10, 2/13 i 10/13),
gradonačelnik Grada Omiša raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Gradskog muzeja Omiš
Uvjeti:
Ravnateljem/ravnateljicom može biti imenovana osoba koja ima:
- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij;
- pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom
odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije;
- položen stručni ispit za zvanje kustosa;
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine na temelju predloženog programa rada..
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje osnivač Gradskog muzeja Omiš.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- diplomu kao dokaz o stručnoj spremi ( izvornik ili ovjerenu presliku ),
- dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje kustosa (izvornik ili ovjerenu presliku),
- dokaz o radnom stažu u muzejskoj djelatnosti ( izvornik potvrde HZMO-a ili drugi
odgovarajući dokaz u izvorniku ili ovjerenoj preslici ),
- domovnicu ( presliku ),
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci ( izvornik ili ovjerenu presliku ),
- životopis s opisom dosadašnjeg rada,
- prijedlog program rada Gradskog muzeja Omiš za četverogodišnje razdoblje.
Prijave s navedenim prilozima podnose se do 15.srpnja 2016. godine poštom ili osobno u
pisarnicu Grada Omiša kroz uredovno vrijeme, na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava
br. 5, 21310 Omiš, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradskog muzeja
Omiš – ne otvaraj".
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku 45 dana
od proteka roka za prijave.

