Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23
Ur. broj: 8678-01-721-321-TP-17
U Zagrebu, 8. kolovoza 2017.
Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i
22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
na sljedećim radnim mjestima:
1. SURADNIK ZA KADROVSKE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i
administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim
vremenom i probnim radom u trajanju od 3 mjeseca - mjesto rada Zagreb,
2. SURADNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za opće tehničke poslove, Odjel za zaštitu na radu i opće
tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove − rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada
Zagreb,
3. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Zadar, Služba za odjele izvan
Zagreba II − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci - mjesto rada Zadar,
4. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za restauriranje arheoloških nalaza, Služba za
arheološku baštinu – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – mjesto rada Juršići,
5. SURADNIK KONZERVATORA ARHITEKTA - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe, Služba za nepokretnu baštinu –
rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci – mjesto rada Zagreb, i
6. STRUČNI SURADNIK ZA ŠKOLOVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU - 1 izvršitelj (m/ž) u
Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Ured ravnatelja - rad na određeno vrijeme s punim radnim
vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci za potrebe provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, mjesto
rada Zagreb.
UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno studij kojim je stečena viša stručna
sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
upravno-pravni ili srodni smjer, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika,
vozačka dozvola „B“ kategorije
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
SSS, vozačka dozvola „B“ kategorije, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
Za radno mjesto pod rednim brojem 3:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni 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 odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu
u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
Za radno mjesto pod rednim brojem 4:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni 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 odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu
u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije

Za radno mjesto pod rednim brojem 5:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni 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, dipl. inženjer arhitekture, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na
računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
Za radno mjesto pod rednim brojem 6:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni 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 društveno-humanističkog smjera, znanje rada na računalu u okviru poslova
radnog mjesta, znanje dva strana svjetska jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.
Prednosti: znanja iz područja arheologije budući da će osoba biti angažirana na projektu vezanom uz arheološka istraživanja.
UVJETI - profil izvršitelja:
Za radna mjesto pod rednim brojem 1, 2, i 6:
sistematičnost, organiziranost, pedantnost i savjesnost, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene
komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom
Za radna mjesta pod rednim brojem 3, 4, i 5:
izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost,
pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1: vođenje Registra zaposlenih u javnim službama i kadrovskih evidencija / prikupljanja
podataka u svrhu ostvarenja prava radnika ili ispunjavanja obveza prema trećima.
Sastavljanje pojedinačnih akata iz radno pravnih odnosa (godišnji odmori, prijevoz, ugovori o radu, plan godišnjih odmora,
preraspodjela radnog vremena, bolovanja, plaćeni i neplaćeni dopusti), zapošljavanja - provođenje natječaja te izrada programa i
planova za tekuću godinu.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2: kontroliranje putnih radnih listova, računa, prosječne potrošnje goriva, vođenje evidencija
voznog parka Zavoda (registracije i police osiguranja vozila, optimalna upotreba i distribucija vozila, potrošnja goriva, jamstva,
održavanje) te izrada periodičnih i drugih prigodnih izvještaja.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3: konzerviranje i restauriranje pokretnih kulturnih dobara - umjetnina od metala, izrada
prijedloga radova, stručne i druge dokumentacije.
Za radno mjesto pod rednim brojem 4: konzerviranje i restauriranje kulturnih dobara - arheoloških nalaza, izrada prijedloga radova,
stručne i druge dokumentacije.
Za radno mjesto pod rednim brojem 5: konzervatorski radovi na nepokretnim kulturnim dobrima, izrada stručnih i drugih
dokumenata, troškovnika, obrada i izrada projektne i tehničke dokumentacije.
Za radno mjesto pod rednim brojem 6: stručno-administrativna potpora u praćenju, provedbi i izvještavanju u sklopu projekata
financiranih iz fondova Europske unije. Prevođenje s i na hrvatski jezik za potrebe projekta, uspostavljanje i održavanje suradnje sa
srodnim institucijama i stručnjacima iz inozemstva s ciljem provedbe projektnih aktivnosti.
Za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, i 6:
uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:
- državljanstva - preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
- stečene stručne spreme - preslik diplome/potvrde o završenom studiju/svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti
nostrificirane u Republici Hrvatskoj
- posjedovanja vozačke dozvole - preslik vozačke dozvole
- radnog iskustva - preslik elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu,
uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema propisima koji se reguliraju sukladno:
- Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) i dokaz o načinu
prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
- Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti i dokaz o priznatom statusu.
- Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Izabrani kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 3., 4., i 5. pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje lječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja
radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja
uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web
stranici Ministarstva kulture i web stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavljivat će se na internetskoj stranici www.h-r-z.hr.
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta za koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta - „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua/provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici
www.h-r-z.hr.
Ako kandidat ne pristupi intervju/ provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te je dostavljena na propisani način
neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
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