
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
IVANIĆ-GRAD
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 612-01/18-02
URBROJ: 238/10-07-18/02-9/7

U Ivanić-Gradu, 28. prosinca 2018.

Na temelju članka 29. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad (KLASA: 612-01/17-02,
URBROJ:  238/10-07-17/02-3  od  23.  studenoga  2017.)  i  članka  7.  Pravilnika  o  radu,
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad,
(KLASA: 612-01/18-02, URBROJ: 238/10-07-18-02/11-6/1, od 28. svibnja 2018., KLASA:
612-01/18-02-1,  URBROJ:  238/10-07/18-03/11-6-1/1  od  30.  listopada  2018.),  i  Odluke  o
raspisivanju natječaja za radno mjesto  Voditelj/Voditeljica Centra za obrazovanje i kulturu
(KLASA: 612-01/18-02,  URBROJ:  238/10-07-18/02-9/7  od  28.  prosinca  2018.),  Upravno
vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad raspisuje 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

  Voditelj/Voditeljica  Centra  za  obrazovanje  i  kulturu u  Pučkom  otvorenom
učilištu Ivanić-Grad: 

- 1 (jedan) izvršitelj/ica za rad na neodređeno vrijeme, 40 sati tjedno.                     

Uvjeti: 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili 
humanističke struke,

- najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji su u svezi s djelatnostima iz 
društvenih i humanističkih područja,

- organizacijske sposobnosti,
- poznavanje jednog stranog jezika,
- vozačka dozvola B kategorije,
- probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Potrebna dokumentacija:

- zamolba (vlastoručno potpisana),
- životopis (vlastoručno potpisan), 
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- preslika domovnice,
- elektronički zapis, odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- preslika ugovora o radu, potvrdu poslodavca ili drugi dokaz iz kojeg je razvidno 

radno iskustvo na odgovarajućim djelatnostima,
- dokaz (potvrda, svjedodžba, uvjerenje, izjava) o poznavanju jednog stranog jezika,
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- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- preslika vozačke dozvole (B kategorija).

Izbor  kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete, provest će se na osnovu:
- priložene dokumentacije,
- pismenog testiranja iz područja zakonskih i ostalih normativnih akata iz područja 

obrazovanja odraslih (testiranje će trajati 45 min., test donosi do 40 bodova), 
- razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja (donosi 

do 10 bodova).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u obzir.

Na web-stranici www.pou-ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči POU Ivanić-Grad, 
Moslavačka 11, objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu 
provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i 
razgovora s kandidatima, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako neki od kandidata ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, sposobnosti i razgovoru,
smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Rok prijave na natječaj: 10 dana od dana objave.
Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku te na web stranicama Zavoda za zapošljavanje i POU 
Ivanić-Grad.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim 
propisima dužni su u prijavi na natječaj dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se 
dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje tog prava. 

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog
obrazloženja.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu:
Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad s naznakom:
natječaj za radno mjesto Voditelj/Voditeljica Centra za obrazovanje i kulturu.

                                                                                                  Pučko otvoreno učilište
                                                                                                  Ivanić-Grad
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