
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITONICA 

VIROVITICA 

Trg bana Josipa Jelačića 5 

 

KLASA: 112-01/21-02/2 

URBROJ: 2189-51-01-21-2 

U Virovitici, 02.06.2021. 

 

 

R a s p i s u je: 

 

N A T J E Č A J  

za prijem djelatnika/ce za  radno mjesto 

 

1. Sistemski knjižničar/ka (pripravnik/ca) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine, 

puno radno vrijeme (8 sati dnevno), probni rad 3 mjeseca 

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:  

 

 VSS, visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike, 

informatike ili infomacijskih znanosti – smjer informatika, uz završen (ili uz obvezu 

završetka u roku od 3 godine od zapošljavanja) dodatni diplomski sveučilišni studij 

knjižničarstva; ili završen preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili 

informatike uz završen (ili uz obvezu završetka u roku od 3 godine od zapošljavanja) 

diplomski sveučilišni studij knjižničarstva, 

 dobro znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog stranog jezika, 

 široko poznavanje informatičko-komunikacijske tehnologije i programskih alata, 

 dobro poznavanje knjižničarske struke, 

 sposobnost timskog rada, 

 spremnost na stalno stručno usavršavanje.    

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:  

- vlastoručno potpisan životopis i motivacijsko pismo,  

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice / osobne iskaznice / elektronički 

zapis iz knjige državljana), 

- dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome/a,  

- izvornik uvjerenja kojim se potvrđuje da se protiv kandidata pred općinskim i 

županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone 

po službenoj dužnosti, ne starije od tri mjeseca. 

 

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, 

u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa. 

 

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 



121/17), uz prijavu na natječaj  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i 

sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

 

Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih 

podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih 

podataka. Dostavljena natječajna dokumentacija koristi se isključivo u svrhu provođenja 

postupka zapošljavanja. 

 

Ravnatelj će odlučiti o izboru kandidata nakon provedenog motivacijskog intervjua.  

  

Intervjuu mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne i pravovaljane, koji prilože svu 

potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva. 

 

Poziv na motivacijski intervju će biti objavljen u roku od 5 radnih dana nakon isteka Natječaja 

na mrežnim stranicama Knjižnice.     

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.   

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana 

objave natječaja na adresu: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA, Trg bana Josipa 

Jelačića 5, 33000 VIROVITICA, s naznakom "Natječaj za sistemskog knjižničara – NE 

OTVARATI" 

 

Natječaj se objavljuje na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici 

Gradske knjižnice i čitaonice, Virovitice (www.knjiznicavirovitica.hr) 

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku. 
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